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مقّدمة 
احتؿّر اإلماـ البخاري رحمة اهلل عميو مكانة عالية في النقد جعمتو يتصدّرر جميع أئمة 

 . عصره، الّرذيف أذعنوا لو وشيدوا لو بالصدارة في ىذا الففّر وقدّرموه عمى أنفسيـ فيو
فيعرؼ - وكانت مئات اآلالؼ-كاف رحمو اهلل عالما ناقدا باألحاديث التي جمعيا  فقد

األصح منيا واألجود، ويدرؾ عمّرة كؿ حديث معموؿ منيا ميما خفيت، ويستطيع أف يميّرز بيف 
كنت إذا دخمت عمى سميماف بف : "رحمو اهللقاؿ .رواة كؿ حديث وما عرؼ بو كؿ واحد منيـ

كاف إسماعيؿ بف أبي أويس إذا انتخبت مف كتابو :"وقاؿ أيضا1"بيّرف لنا غمط شعبة: حرب يقوؿ
 2"ىذه األحاديث انتخبيا محمد بف إسماعيؿ مف حديثي: نسخ تمؾ األحاديث لنفسو وقاؿ

انظر في كتبي وجميع ما أممؾ لؾ وأنا شاكر لؾ أبدا ما : قاؿ لي ابف أبي أويس: "وقاؿ
 3"دمت حيّرا

يا أبا عبد اهلل، انظر في كتبي وأخبرني بما : "وقاؿ عبد اهلل بف يوسؼ التنيسي لمبخاري
 4"فييا مف السقط

ذاكرني أصحاب عمرو بف عمي الفالس بحديث فقمت ال أعرفو، : "وقاؿ البخاري أيضا
وا بذلؾ وصاروا إلى عمرو بف عمي فقالوا فقاؿ . ذاكرنا محمد بف إسماعيؿ بحديث فمـ يعرفو: فسرّر

 5"حديث ال يعرفو محمد بف إسماعيؿ ليس بحديث: عمرو بف عمي
  6"لـ أر أعمـ بالعمؿ واألسانيد مف محمد بف إسماعيؿ البخاري: "وقاؿ أبو عيسى الترمذي

ولمحديث عف قرائف التعميؿ عند اإلماـ البخاري، يجب عمينا أف نعرؼ أوال كيؼ كانت 
الحديث : الحديث المعمؿ: "يقوؿ ابف الصالح. تدرؾ العمة عند النقاد، وما ىي القرائف الدالة عمييا

الذي اطمع فيو عمى عمة تقدح في صحتو، مع أف ظاىره السالمة منيا، ويتطرؽ ذلؾ إلى اإلسناد 
الذي رجالو ثقات، الجامع شروط الصحة مف حيث الظاىر، ويستعاف عمى إدراكيا بتفرد الراوي 
وبمخالفة غيره لو، مع قرائف تنضـ إلى ذلؾ تنبو العارؼ بيذا الشأف عمى إرساؿ في الموصوؿ، 

غير ذلؾ بحيث يغمب عمى ظنّرو ذلؾ أو  أو وقؼ في المرفوع، أو دخوؿ حديث أو وىـ واىـ أو
. 7"يتردّرد فيتوقؼ فيو

                                                 

 667،صىدي الساري مقدمة فتح الباري 1

  المصدر نفسو2

  المصدر نفسو3

 668 المصدر نفسو، ص 4

 . المصدر نفسو5

 671نفسو،ص   المصدر6

 53 ص الصالح، ابف مقدمة7



 3 

ذكره ابف الصالح أف العمة ىي ما دؿّر عمى الخطأ والوىـ، وأنيا تتطرؽ خاصة إلى  خالصة ما
رواية الثقات، وأنيا تدرؾ بتفردىـ أو بمخالفتيـ لمغير مع وجود القرائف التي تنبو الناقد عمى أف 

. ىذا التفرد والمخالفة ناتجاف عف الخطأ والوىـ
فالتفرد والمخالفة ىما دالئؿ العمة، ونقاد الحديث ال يستطيعوف الحكـ عمى األحاديث 

مع قرائف أخرى تنضـ إلى -تصحيحا أو تعميال إال بالوقوؼ عمى تػفرد الراوي أو مخالفتو لغيره 
وال يمكف معرفة تفرد الراوي أو مخالفتو إال باعتبار رواية كؿ راٍو مف رواة اإلسناد، أي -ذلؾ

لو لـ نكتب الحديث مف : "بجمع طرؽ الحديث، والمقارنة بينيا، وىذا معنى قوؿ ابف معيف
الحديث إذا لـ تجمع طرقو لـ تفيمو، والحديث : "، وقوؿ اإلماـ أحمد8"خمسيف وجيا ما عرفناه

 10"الباب إذا لـ تجمع طرقو لـ يتبيّرف خطؤه: " ، وقوؿ ابف المديني9"يفسر بعضو بعضا
التفرد والمخالفة ليسا سببيف كافييف لتعميؿ الحديث،بؿ يجب أف تنضّـر إلييما قرائف و

أخرى تدؿ عمى وقوع الخطإ، ألف تفرّرد الراوي بحديث أو مخالفتو لغيره في حديث آخر، يحتمؿ 
والحكـ عمى الحديث . أف يكوف سببو الخطأ والوىـ،كما يحتمؿ أف يكوف سببو الحفظ واإلتقاف

تعميال أو تصحيحا متوقؼ عمى معرفة القرائف الدالة عمى ىذا أو ذاؾ، وىذا واضح جميّر مما 
ويستعاف عمى إدراكيا بتفرّرد الراوي وبمخالفة غيره "... ذكره اإلماـ ابف الصالح في تعريؼ العمة 

 ". تنبّرو العارؼ بيذا الشأفمع قرائن تنضّم إلى ذلكلو، 
 مانع إلطالؽ القبوؿ فيما تفرّرد بو الثقة، "مع قرائن تنضّم إلى ذلك"ووضع مثؿ ىذا القيد 

نما مدار القبوؿ والردّر عمى  القرائن كما ىو مانع إلطالؽ الردّر فيما خالؼ الثقة فيو غيره، وا 
ذا نحف أدركنا ىذا، استطعنا أف نفيـ لماذا كاف األئمة النقاد يصححوف مف أحاديث .العممية  وا 

. الثقة ما تفرّرد بو حينا، ويعمّرونو حينا آخر، أو يردّروف أحاديث الضعفاء غالبا، ويصحّرحونيا أحيانا
تعميمو وردّره، ال يكوف بحسب أحواؿ الرواة فقط، وال  ذلؾ ألف معيار تصحيح الحديث وقبولو، أو

ظاىر اإلسناد وحسب، بؿ يكوف استنادا إلى مجموعة مف المعطيات العممية التي يستشفّريا الناقد 
مف الرواية ومناسبتيا، مف خالؿ جمع طرؽ الحديث واعتبارىا، وعرضيا عمى بعضيا البعض 
وعمى النصوص الثابتة مف السنة وعمؿ الصحابة ومقارنتيا، إلى جانب فطنة الناقد، وخبرتو، 

وتدليال عمى ىذا الكالـ أذكر . ومعرفتو، وفيمو، مما يؤىّرمو لمحكـ عمى الحديث حكما صحيحا
قد عمـ أف صحة اإلسناد شرط مف شروط صحة الحديث، وليست : "قوؿ ابف القيـ رحمو اهلل

                                                 

 430/ 1  تذكرة الحفاظ،8

 2/212 السامع، وآداب الراوي ألخالؽ الجامع البغدادي، الخطيب9 
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 4 

موجبة لصحة الحديث، فإف الحديث إنما يصحّر بمجموع أمور منيا صحة سنده، وانتفاء عمتو، 
. 11"شذّر عنيـ نكارتو، وأف ال يكوف راويو قد خالؼ الثقات أو وعدـ شذوذه و

فما ىو منيج اإلماـ البخاري رحمو اهلل في التعميؿ بالتفرد والمخالفة،والقرائف التي يستند 
عميو في تعميؿ الحديث؟ وىؿ ىو يقبؿ تفرد كؿ ثقة ويعدّره صحيحا؟  

 
 التعميل بالتفرد: المبحث األول

مسألة التفرّرد مف أىـ المسائؿ الحديثية وأغمضيا إذ أنيا الطريؽ الموصؿ إلى ما يكمف في 
فالتفرد لو أحواؿ مختمفة وأحكاـ متفاوتة، ويجب فيمو حسب تفاصيمو التي .الرواية مف عمة ووىـ

جاءت ضمف كالـ النقاد، وتعامميـ معو في مصنفاتيـ، وال نقؼ عند القواعد النظرية المختصرة 
التي في معظـ كتب مصطمح الحديث، والتي تنصّر عمى قبوؿ ما تفرّرد بو الثقة، ورد ما تفرّرد بو 
الضعيؼ، بدوف خوض في تفاصيؿ المسألة، ولو أننا رجعنا إلى أقواؿ المتقدّرميف في غير كتب 

 .المصطمح لوجدنا تفصيال في األمر
وأما أكثر : "فمف كالـ النقاد في ىذه المسألة الميمة قوؿ الحافظ ابف رجب الحنبمي 

ف لـ يرو الثقات خالفو إنو ال : "الحفاظ المتقدميف فإنيـ يقولوف في الحديث إذا تفرّرد بو واحد وا 
ويجعموف ذلؾ عمة فيو الميـ إال أف يكوف ممف كثر حفظو واشتيرت عدالتو وحديثو، " يتابع عميو

كالزىري ونحوه، وربما يستنكروف بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، وليـ في كؿ حديث نقد 
 12"خاص وليس عندىـ لذلؾ ضابط يضبطو

 ففصّرؿ رحمو اهلل في حكـ تفرّرد الثقة بأنو غالبا يقبؿ ويعتدّر بو ولكف ليست قاعدة مطردة 
تُرنْركِررَر  . فربما رُردّر حديث الثقة الذي تفرّرد بو واُرسْر

فاألمر في التفرد يُرفَرصَّؿ حسب الواقع الممموس وحيثيات كؿ رواية ومالبساتيا، وليس فيو 
قاعدة مطردة تُرطَربَّؽُر عمى جميع األحاديث بنفس الطريقة، ومع ىذا توجد بعض المعايير التي 

يقاس بيا التفرد وتكوف مساعدة عمى فيـ كيفية التعامؿ مع ىذه المسألة 
ذا ما جئنا لألحاديث التي أعمّريا البخاري بالتفرد فإننا نجد عممو في ذلؾ كاآلتي : وا 

                                                 

ت، األندلس لإلنتاج .ط، د. نقال عف كتاب نظرات جديدة في عمـو الحديث لمدكتور حمزة عبد اهلل الماليباري،د11
.  ولـ أقؼ عميو64وعزاه إلى ابف القيـ في كتابو الفروسية،ص .الفني، الجزائر

لكف بعض المعاصريف ممف أقحموا أنفسيـ في تعميؿ األحاديث وتصحيحيا،اكتفوا في تصحيحيـ وتحسينيـ 
وتضعيفيـ عمى ظاىر اإلسناد وأحواؿ رواتو فقط، وربما خالفوا النقاد في مختمؼ العصور إذا أعموا ما تفرد بو 

 . ثقة أو صدوؽ، فيعمموف ما صححوا أو يصححوف ما أعموا

 208:  شرح العمؿ ص 12
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 لـ يعرؼ كؿ واحد منيـ أعّل اإلمام البخاري بالتفرد أحاديث رواة مجيولين- 
 واحدا حديثاإال بيذا الحديث الواحد الذي ذكره لو البخاري في ترجمتو، وىو مع كونو 

. فإنو لـ يتابع عميو
 ولكنيـ لـ يبمغوا مرتبة كما أعّل بالتفرد أحاديث رواة تفاوتت مراتبيم وتباينت- 

الترؾ، بؿ بعضيـ أقرب إلى مرتبة الثقة، عرؼ كؿ واحد منيـ بمجموعة مف األحاديث 
 .لكنو تفرد ببعضيا ولـ يتابعو الثقات عمييا

 رغـ كونيـ مف وأعّل البخاري أيضا أحاديث بعض الثقات األثبات بالتفرد- 
وأمثمة . الثقات األثبات، ولـ تمنع مكانتيـ الكبيرة مف ردّر حديثيـ ما داـ قد ثبت فيو خطأ

: األنواع الثالثة ىي فيما يمي
 أعّل البخاري أحاديث بالتفرد رواتيا من المجيولين: النوع األول
َنَيى النَِّبيُّ : "داود بف أبي صالح المزني ،عف نافع عف ابف عمر: "قاؿ البخاري:المثال األول

حدثنيو ابف يحيى قاؿ حدثنا أبو قتيبة عف داود  .13"َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَ مََّم َأْن َيْمِشَي َبْيَن الَمْرَأَتْينِ 
 15"ال يتابع عميو وال يعرؼ إال بو: " وقاؿ مرة14"وال يتابع عميو

:  وداود بف أبي صالح ىو مجيوؿ باتفاؽ األئمة
ال أعرفو إال في حديث واحد يرويو عف نافع عف ابف عمر عف النبي : "       قاؿ فيو أبو زرعة

. 16"صمى اهلل عميو وسمـ وىو حديث منكر
 17"مجيوؿ حدث بحديث منكر: "وقاؿ أبو حاتـ
 18"ال أعرؼ لو إال ىذا الحديث وبو يعرؼ: "وقاؿ ابف عدي
 19"يروي الموضوعات عف الثقات حتى كأنو يتعمد: "وقاؿ ابف جباف

                                                 

 والحاكـ في 4/369مشي النساء مع الرجاؿ في الطريؽ،: أخرجو أبو داود في سننو،كتاب الدب،باب13
داود ابف أبي :صحيح اإلسناد وتعقبو الذىبي بقولو: بنفس إسناد البخاري وقاؿ4/280المستدرؾ،   كتاب األدب،

 .صالح قاؿ ابف حباف  يروي الموضوعات

 
  792التاريخ الكبير،المجمد الثالث،الترجمة 14

 3/163 حكاه عنو ابف حجر في التيذيب،15

 1902 ترجمة 3/416  الجرح والتعديؿ،16

  المصدر نفسو17

 3/955 الكامؿ في الضعفاء،18

 1/286 المجروحوف،19
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ىو مف رواية مجيوؿ لـ يعرؼ إال بيذا الحديث " ال يتابع عميو"فالحديث الذي قاؿ فيو البخاري
ذا لـ يعرؼ الراوي إال بحديث واحد ال يتابع عميو فحكمو الجيالة، وال . الواحد ولـ يتابع عميو وا 

. يقبؿ تفرده
ثعمبة بف بالؿ العبدي، قاؿ لنا عبيد اهلل بف أبي بكر بف أنس عف : "قاؿ البخاري: المثال الثاني
سمع . 20"َشِرَي النَِّبيُّ َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَ مََّم المََّبَن َوَكاَن ُيِصيُي َثْوَبُو َوَ  َيَتَوضَّ ُ : "أبيو عف أنس
. 21"وال يتابع عميومنو القواريري 

:  وقد اتفقت أقواؿ األئمة عمى جيالة ثعمبة
. 22"ال أعرفو: "قاؿ يحيى بف معيف عنو وعف حديثو ىذا

حدّرث عنو القواريري بحديث منكر، قاؿ البخاري ال . ال يعرؼ: "وقاؿ الذىبي في الميزاف
. 23"يتابع عميو

، وراويو مجيوؿ لـ بعرؼ إال بو، "ال يتابع عميو"وىكذا فقد أعؿّر البخاري الحديث بالتفرد بقولو 
. فمف لـ بعرؼ إال بحديث واحد لـ يتابع فيو فحكمو الجيالة

فعمّرة الحديث يمكف أف تكوف تفرّرد راٍو مجيوؿ، ويكوف حكمو حينئذ الردّر والترؾ 
. باإلجماع

أعّل البخاري أحاديث بالتفرد رواتيا من مراتي متباينة بين الضعف والثقة : النوع الثاني
وىـ الرواة الذيف تفاوتت منازليـ بيف منازؿ الضعؼ والثقة، فمـ يبمغوا مرتبة الضعؼ 

الشديد أو الترؾ، كما أنيـ لـ يرتقوا إلى مراتب الثقات األثبات، ويتفاوتوف فيما بينيـ في مراتب 
فيكوف ألحدىـ روايات عديدة تفرّرد بإحداىا، أو ببعض منيا، فأعؿّر البخاري تمؾ . الثقة والضعؼ

. وتفاوت وقوع ذلؾ في حديث كؿ واحد منيـ يؤثّرر عمى مرتبتو بيف الرواة.األحاديث بالتفرد
عبد العزيز بف يحيى أبو األصبغ الحراني، قاؿ عبد العزيز بف : "قاؿ البخاري: المثال األول

يحيى حدثنا عيسى بف يونس عف بدر بف خميؿ الكوفي األسدي عف سمـ بف عطية عف عطاء 
 :بف أبي رباح عف ابف عمر رضي اهلل عنيما سمعت النبي  صمى اهلل عميو وسمّرـ

ِمْن ِإْجاَلِل اِا َعَمى الِعَباِد ِإْكرَاُم ِذي الَشْيِي الُمْ ِمِم َوَرْيَحاَنُة الُقْرآِن ِلَمْن ِاْ َتْرَعاُه اُا  "
. 25"ال يتابع عميو. 24"ِإيَّاُه َوَطاَعُة اإِلَماِم الَقاِ طِ 

                                                 

 ،  1/50الوضوء مف المبف،:  أخرجو أبو داود في سننو مف طريؽ آخر عف أنس بف مالؾ،كتاب الطيارة، باب20
كاف  : " عف أنس بف مالؾ قاؿ159 حديث1/45وأخرج ابف حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، 

 ".النبي صمى اهلل عميو وسمـ يشرب المبف وال يتوضأ منو ويقطر عمى ثوبو وال يغسمو

 2111 التاريخ الكبير، المجمد الثاني ترجمة 21

 
 119 ترجمة 302سؤاالت ابف الجنيد ليحيى بف معيف،ص22

 1387 ترجمة 1/370 التاريخ الكبير 23
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. 26"صدوؽ: "وقد قاؿ أبو حاتـ في عبد العزيز بف يحيى
. 27"ثقة: "وقاؿ أبو داود

. 28وذكره ابف حباف في الثقات
. 29"ال بأس برواياتو: "وقاؿ ابف الحذاء

يعني حديث بدر ابف الخميؿ : ثـ قاؿ" ال يتابع عميو: "وذكر العقيمي حديثو وقوؿ البخاري
فكأف العقيمي ال يرجع عمة . 30"عف سمـ بف ريحانة عف عطاء عف ابف عمر في إكراـ ذي الشيبة

نما إلى مف فوقو . الحديث إلى عبد العزيز وا 
ال : " وحكى قوؿ البخاري فيو31وذكر الذىبي الحديث في ترجمة عبد العزيز في الميزاف

فردّر الذىبي عمة . يعني سمـ بف عطية الفقيمي". في إسناده سمـ ضعيؼ: "، ثـ قاؿ"يتابع عميو
الحديث وسبب ضعفو إلى غير عبد العزيز بف يحيى بؿ مف فوقو في اإلسناد وبالذات إلى سمـ 

. بف عطية
وعبد العزيز راوية لحديث : "وقاؿ ابف عدي بعد ما ذكر الحديث وكالـ البخاري فيو

. 32"ال بأس برواياتو. الحرانييف محمد بف سممة وغيرىـ
. فأقؿ ما يقاؿ في عبد العزيز أنو صدوؽ، وقد أعؿّر البخاري حديثو بالتفرد

َكاَن :" بف جريج عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت33عبد العزيز: "قاؿ البخاري: المثال الثاني
روى عنو ابنو .وروى أيضا عف سعيد. 35 قالو خصيؼ34"النَِّبيُّ َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَ مََّم ُيوِتُر ِبَثاَلثٍ 

 36"ال يتابع في حديثو.عبد الممؾ مولى آؿ أمية بف خالد القرشي المكي

                                                                                                                                            

 وذكره ابف عراؽ الكناني في تنزيو الشريعة المرفوعة عف األحاديث 1/288 ذكره ابف الجوزي في الموضوعات 24
في إسناده سمـ بف  :2/638 ، وقاؿ الذىبي في ميزاف االعتداؿ،1/207لو طرؽ وشواىد كثيرة،: الموضوعة وقاؿ

 عطية الفقيمي ضعيؼ

 1553 التاريخ الكبير،المجمد السادس الترجمة 25

 4283 التيذيب، الترجمة 26

  المصدر نفسو27

  المصدر نفسو28

  المصدر نفسو29

  المصدر نفسو30

 5137 الترجمة 31

 1431 الكامؿ في الضعفاء، الترجمة 32

لـ يسمع مف عائشة،وأخطأ خصيؼ فصرح : عبد العزيز بف جريج المكي ،مولى قريش،ليّرف،قاؿ العجمي33
 [356التقريب ص]بسماعو، مف الرابعة،روى لو األربعة 
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ف السنة  عبد العزيز بف جريج ىو والد اإلماـ الحجة عبد الممؾ ابف جريج ، أوؿ مف دوّر
، 37وقد أخرج أصحاب الكتب األربعة لعبد العزيز بف جريج. في مكة المكرمة، ومدار أحاديثيا

.  ولـ يذكرا فيو جرحا أو تعديال40 وأبو حاتـ39، وذكره ابف معيف38وذكره ابف حباف في الثقات
وىكذا نالحظ أف عبد العزيز بف .  كالـ البخاري فيو ولـ يزيدا عميو42 وابف عدي41وروى العقيمي

" ال يتابع في حديثو"جريج معروؼ وقد أخرج لو أصحاب الكتب األربعة وقد عنى البخاري بقولو 
 43ىذا الحديث بالذات الذي ذكره في ترجمتو، و الذي تتبيّرف عمتو بجمع طرقو، وقد ذكر العقيمي

: بعضيا، حيث ذكر رواية ابنو عبد الممؾ ورواية خصيؼ كما يمي
حدثنا الحسف بف عمي بف زياد قاؿ حدثنا إبراىيـ بف موسى الفراء قاؿ حدثنا ىشاـ ابف "-

أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ كاف يقرأ في الوتر : "يوسؼ عف ابف جريج عف أبيو عف عائشة 
في األولى بسبح اسـ ربؾ األعمى، وفي الثانية قؿ يا أييا الكافروف، وفي الثالثة قؿ ىو اهلل أحد 

". وقؿ أعوذ برب الفمؽ وقؿ أعوذ برب الناس
أخبرت عف عائشة أف النبي :وحدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ عف عبد الرزاؽ عف ابف جريج قاؿ-

صمى اهلل عميو وسمـ كاف يقرأ في الثالث ركعات األواخر في األولى سبح اسـ ربؾ األعمى فذكر 
. نحوه

حدثنا يحيى بف عثماف قاؿ حدثنا أبو صالح الحراني قاؿ حدثنا محمد بف سممة قاؿ -
قدمت عمينا عائشة بمكة فسألتيا عف وتر النبي : حدثنا خصيؼ عف عبد العزيز بف جريج قاؿ

كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يوتر بسبح اسـ ربؾ األعمى، : "صمى اهلل عميو وسمـ فقالت
".  وفي الثانية بقؿ يا أييا الكافروف، وفي الثالثة قؿ ىو اهلل أحد

                                                                                                                                            

 عف سعيد بف جبير عف ابف عباس، والنسائي في سننو في كتاب قياـ 1/305،316،372  مسند أحمد 34
كاف : "ونص الحديث.  عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزى عف أبي بف كعب3/244القراءة في الوتر : الميؿ،باب

 ." بسبح اسـ ربؾ األعمى وقؿ يا أييا الكافروف وقؿ ىو اهلل أحد:النبي صمى اهلل عميو وسمـ يوتر بثالث

 خصيؼ بالصاد الميممة، مصغر، ابف عبد الرحمف الجزري، أبو عوف، صدوؽ سيئ الحفظ، خمط بأخرة 35
 [193التقريب، ص].ورمي باإلرجاء، مف الخامسة روى لو األربعة

 1564  التاريخ الكبير،المجمد السادس،الترجمة 36

 643 الترجمة 6/297 تيذيب التيذيب،37

38 7/114 

 485 نص 2/365 التاريخ، 39

 1772 الترجمة 5/379 الجرح والتعديؿ، 40

 967 الترجمة 3/12 الضعفاء الكبير، 41

 5/1927 الكامؿ في الضعفاء 42

 967 الترجمة 3/12 الضعفاء الكبير،43
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" الرواية عف أبي بف كعب وابف عباس في الوتر أصح مف ىذه الرواية وأولى: قاؿ العقيمي
نالحظ مف ىذه الروايات أف ىناؾ اختالفا بيف عبد الممؾ ابف جريج وخصيؼ في الرواية 

عف عبد العزيز بف جريج، وال شؾ أف الحكـ يكوف بصحة قوؿ عبد الممؾ بف جريج وخطإ 
.  خصيؼ ألف عبد الممؾ ابف جريج ىو ثقة حجة وىو أوثؽ وأثبت مف خصيؼ

وبعد ما ثبت أف عبد العزيز بف جريج قاؿ الحديث بالمفظ الذي رواه عنو ابنو الثقة 
الحجة وليس بالمفظ الذي رواه عنو خصيؼ وىو ليس بالقوي وال يقارف بعبد الممؾ ابف جريج، 
ننظر ىؿ أصاب عبد العزيز في حديثو أـ أخطأ ؟ وبمقارنة حديثو بحديث الثقات نجد أف غيره 

روى ىذا الحديث في صالة وتر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بطرؽ أصح وأقوى وىي مخالفة 
 أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ 44لروايتو، إذ أف في حديث أبي بف كعب وابف عباس في الوتر

نما تفرّرد عبد العزيز بذكر المعوذتيف  كاف يقرأ في الثالثة بقؿ ىو اهلل أحد ولـ يذكرا المعوذتيف وا 
. في الركعة الثالثة ولـ يتابع عمى ذلؾ

فعمة حديث عبد العزيز بف جريج انو تفرّرد بزيادة ذكر المعوذتيف مع قؿ ىو اهلل أحد في الركعة 
. األخيرة مف الوتر، ولـ يتابع عمى ذلؾ 

وعمة حديث خصيؼ أنو خالؼ عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج في رواية ىذا 
الحديث وىو أوثؽ منو وأثبت، فروى عف عبد العزيز أنو قاؿ يقرأ في الركعة الثالثة بقؿ ىو اهلل 

ولـ يذكر المعوذتيف، وىذا خطأ ألف عبد - أي بما ىو ثابت عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ-أحد
نما قاؿ بمثؿ ما روى ابنو عبد الممؾ الحافظ الثبت الحجة عنو، أي مع  العزيز لـ يقؿ كذلؾ وا 

. ذكر المعوذتيف 
كما أف عمة حديث خصيؼ أنو يصرح فيو بالسماع بيف عبد العزيز وعائشة بينما غيره 

وقاؿ الدارقطني .عبد العزيز لـ يسمع مف عائشة: وقد قاؿ ابف حباف والعجمي. ال يصرح بذلؾ
إف كاف ىو فمـ يسمع مف : عف عبد العزيز إنو مجيوؿ قيؿ لو ىو والد عبد الممؾ بف جريج فقاؿ

. 45"عائشة يترؾ ىذا الحديث
وىكذا فإف خصيؼ ىو وحده الذي صرّرح بسماع عبد العزيز مف عائشة في قصة لقائو 

يقرأ بقؿ "بيا في مكة المكرمة ، وىو وحده الذي روى عف عبد العزيز يقوؿ في الركعة األخيرة 
دوف ذكر المعوذتيف، وقد عارضت روايتو رواية عبد الممؾ ابف جريج وىو مف ىو " ىو اهلل أحد

تقانا وقد روى حديث أبيو عف عائشة وقاؿ فيو يقرأ في الركعة األخيرة بقؿ ىو اهلل :ثقة وضبطا وا 
                                                 

 عف سعيد بف جبير عف ابف عباس، والنسائي في سننو في كتاب قياـ 1/305،316،372 مسند أحمد 44
كاف : "ونص الحديث.  عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزى عف أبي بف كعب3/244القراءة في الوتر : الميؿ،باب

 " بسبح اسـ ربؾ األعمى وقؿ يا أييا الكافروف وقؿ ىو اهلل أحد: النبي صمى اهلل عميو وسمـ يوتر بثالث

 643 الترجمة 6/297 حكاه ابف حجر في التيذيب في ترجمة عبد العزيز بف جريج، 45
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وىذا يخالؼ فيو عبد العزيز غيره ألف الرواية عف ابف عباس وأبي بف كعب عف . أحد والمعوذتيف
فعبد العزيز تفرّرد بإضافة .النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقرأ في الثالثة بقؿ ىو اهلل أحد وحدىا

فعبد العزيز بف جريج ثقة معروؼ وىو مف .المعوذتيف إلى قؿ ىو اهلل أحد وال يتابع عمى ذلؾ
ال "، وقد أعؿّر البخاري حديثو بالتفرّرد بقولو 46الرواة المقبوليف، أخرج أصحاب الكتب األربعة حديثو

. ويعني ىذا الحديث بالذات الذي ذكره في ترجمتو" يتابع في حديثو
 أعّل البخاري أحاديث بالتفرد، رواتيا من األئمة الثقات: النوع الثالث

في التاريخ الكبير أمثمة رائعة لتعميؿ اإلماـ البخاري بعض أحاديث الثقات الكبار بالتفرد، 
مما يدحض القوؿ بأف تفرد ... كحديث سفياف بف عيينة، وحماد بف سممة، وشعبة بف الحجاج،

فإف صنيع اإلماـ البخاري مع أحاديث ىؤالء يدؿّر داللة قاطعة عمى . الثقة مقبوؿ عمى اإلطالؽ
أف األئمة النقاد حيف تصحيحيـ لألحاديث وتعميميا، لـ يكونوا يعتمدوف في ذلؾ عمى ظاىر حاؿ 
الرواة فحسب، ولـ يكونوا يعتمدوف عمى تجويزات عقمية نظرية مفادىا أف الثقة إذا انفرد بحديث 

يقبؿ ألنو يجوز أف يكوف الشيخ روى مرة ىكذا ومرة ىكذا وقد سمع الثقة ما لـ يسمعو غيره 
.  الخ، فيذه كميا تجويزات عقمية،نظرية،تفتقر إلى أدلة واقعية تدؿّر عمى حدوثيا...فحدّرث بو

  فاألئمة النقاد كانوا يدققوف في كؿ حديث سواء رواه ثقة أو ضعيؼ، ويدرسوف طرقو 
جيدا،  ويتأكدوف مف إصابة كؿ راو في اإلسناد في روايتو، فإذا ما وقفوا عمى تفرد، أو مخالفة 
مف أحد الرواة ميما كانت مرتبتو، وتأكدوا مف أف تفرده أو مخالفتو ىو بسبب الخطإ والوىـ، 

. فإنيـ مباشرة يبينوف ذلؾ، ويردّروف حديثو، بدوف محاباة لمراوي الثقة 
وتجدر اإلشارة ىنا أف اإلماـ البخاري رحمو اهلل، كاف إذا ما أعؿّر حديث راو مف الثقات 
األثبات بالتفرد أو بالمخالفة، فإنو ييتـ بذكر مالبسات الرواية، وطرقيا، واالختالؼ الواقع بيف 
رواتيا، حتى يبيف خطأ ىذا الثقة ويدلّرؿ عميو، وىذا لـ يفعمو في تراجـ غير الثقات، الذيف أعؿ 
حديثيـ بالتفرد، فإنو لـ يزد عمى ذكر الترجمة والحديث الذي تفرد بو صاحبيا، ثـ الحكـ عميو 

بالتفرد دوف ذكر تفاصيؿ، وكأف األمر فييا واضح وال يحتاج إلطالة بينما ىو في حديث الثقات 
.  أدؽ

وبسبب اىتمامو بذكر تفاصيؿ الرواية وطرقيا ومالبساتيا ليبيف خطأ الراوي الثقة وتفرده، 
ّـر فييا ذلؾ كانت طويمة نما كاف . فإف التراجـ التي ت إال إذا كاف خطأ الثقة ىو ليس في المتف وا 

مف قبيؿ تغيير اسـ، أو نسبة، أو كنية، فإف البخاري ال يطيؿ في تمؾ الترجمة ويبيف خطأ الثقة 
. مباشرة

                                                 

 643 الترجمة 6/297 تيذيب التيذيب،46
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وىذه أمثمة لتعميؿ البخاري أحاديث الثقات بعمة التفرد، واعتنائو بتفصيؿ التراجـ التي جاء 
: فييا ذلؾ

محمد بف أبي بكر بف عمرو بف حـز األنصاري المدني، سمع أباه، : "قاؿ البخاري: المثال األول
وآؿ حـز : قاؿ أبو عبد اهلل. روى عنو ابف عيينة، يقاؿ أبو عبد الممؾ، أكبر مف أخيو عبد اهلل

قاؿ لنا عمي . رأيتو يقضي في مؤخر المسجد: قاؿ لي األويسي حدثنا إبراىيـ بف سعد قاؿ. قضاة
حدثنا يحيى بف سعيد قاؿ حدثنا سفياف عف محمد بف أبي بكر قاؿ حدثني عبد الممؾ بف أبي 

َجَيا َوَأَقاَم ِعْنَدَىا َثاَلثًا َفَقالَ بكر عف أبيو عف أـ سممة  ِإْن ": َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَ مََّم َتَزوَّ
وقاؿ وكيع عف سفياف عف عبد اهلل بف أبي بكر عف عبد . 47"ِشْئِت َ بَّْعُت َلِك َوَ بَّْعُت ِلِنَ اِئي
وقاؿ لنا . لما تزوج النبي صمى اهلل عميو وسمـ أـ سممة مثمو: الممؾ بف أبي بكر بف الحارث

إسماعيؿ حدثني مالؾ عف عبد اهلل بف أبي بكر عف عبد الممؾ عف أبي بكر بف عبد الرحمف أف 
ِإْن ِشْئِت َ بَّْعُت ِعْنَدِك :"النبي صمى اهلل عميو وسمـ تزوج أـ سممة فأصبحت عنده فقاؿ ليا

ْن ِشْئِت َثمَّْثُت ِعْنَدِك َوُدْرتُ  والحديث الصحيح : قاؿ أبو عبداهلل48"َثمّْثْ :َفَقاَلتْ .َوَ بَّْعُت ِعْنَدُىنَّ َواِِإ
 وقاؿ لي إبراىيـ بف موسى أخبرنا ىشاـ أف ابف جريج أخبرىـ .ىذا ىو، يعني حديث إسماعيؿ

قاؿ أخبرني حبيب بف أبي ثابت أف عبد الحميد بف عبد اهلل بف أبي عمرو والقاسـ بف محمد بف 
ثـ أصبح : قالت: عبد الرحمف أخبراه سمعا أبا بكر بف عبد الرحمف أف أـ سممة أخبرتو، قاؿ

  ".ِإْن ِشْئِت َ بَّْعُت َلِك َوُأَ بُّْع ِلِنَ اِئي: "النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ
وقاؿ لنا عبد اهلل بف مسممة حدثنا عبد العزيز بف محمد عف عبد الرحمف ابف حميد عف عبد 
الممؾ بف أبي بكر عف أبي بكر أف أـ سممة حيف تزوجيا النبي صمى اهلل عميو وسمـ أخذت 

.  49"ِلْمِبْكِر َ ْبٍع َوِلمَثيِّْي َثاَلثٍ : "إف شئت زدت وحاسبت، ثـ قاؿ: بثوبو فقالت
وقاؿ لنا أبو نعيـ حدثنا عبد الواحد قاؿ حدثني أبو بكر بف عبد الرحمف أف النبي صمى اهلل عميو 

. "ِإْن ِشْئِت َ بَّْعُت َلِك َوَ بَّْعُت َلُينَّ ! َيا ُأمَّ َ َمَمة": وسمـ قاؿ
. 50"ولـ يتابع سفياف أنو أقاـ عندىا ثالثا: قاؿ أبو عبد اهلل

نالحظ أف اإلماـ البخاري رحمو اهلل اعتنى بذكر مختمؼ الطرؽ والروايات عف عبد 
الممؾ بف أبي بكر عف أبيو، وقد رواه عف عبد الممؾ كؿ مف محمد بف أبي بكر وعبد اهلل بف 
أبي بكر وعبد الرحمف ابف حميد، ورواه عف عبد اهلل بف أبي بكر سفياف ومالؾ، وسفياف ىو 

وحده مف بيف جميع الرواة الذيف رووا ىذا الحديث قاؿ بأف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أقاـ عند 
                                                 

     4/43ما تستحقو البكر والثيب مف إقامة الزوج عقب الزفاؼ، : أخرجو مسمـ في كتاب الرضاع، باب47

  المصدر نفسو48

    3/15 رواه مالؾ في الموطأ في كتاب النكاح،  49

 93التاريخ الكبير، المجمد األوؿ، الترجمة 50
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نما كؿ مف روى الحديث غيره قاؿ إف النبي صمى اهلل عميو . أـ سممة ثالثا، ولـ يتابع عميو وا 
وسمـ خيّرر أـ سممة بيف أف يسبّرع عندىا وكذلؾ يفعؿ عند نسائو األخريات، أو أف يقيـ عندىا 

ثالثا وكذلؾ يفعؿ مع نسائو األخريات، وقد اختارت أـ سممة رضي اهلل عنيا أف يثمّرث رسوؿ اهلل 
. صمى اهلل عميو وسمـ مقامو عندىا وعند غيرىا مف زوجاتو صمى اهلل عميو وسمـ

فسفياف بف عيينة تفرّرد ولـ يتابع عمى حديثو، وقد حرص اإلماـ البخاري عمى أف يذكر 
ولـ يجوّرز اإلماـ البخاري . جميع الروايات ومالبساتيا حتى يدلّرؿ عمى خطأ سفياف وتفرّرده

تجويزات عقمية فيقوؿ باحتماؿ أف عبد اهلل بف أبي بكر قد روى الحديث مرة بيذا المّرفظ ومرة 
بالمّرفظ اآلخر، وأف سفياف سمع ىذا ومالكا سمع ذاؾ، وكال الحديثيف صحيحاف، فسفياف ثقة وال 

لـ يعتمد البخاري إال عمى األدلة العممية مف جمع ! كال...يضرّره تفرّرده بالحديث، وحديثو مقبوؿ
طرؽ الحديث ومقارنتيا ولما أفضى البحث إلى أف سفياف أخطأ ولـ يتابع في حديثو،بيف البخاري 

.  ذلؾ ولـ يقبؿ تفرد سفياف الثقة وىو يعمـ أنو مف قبؿ الوىـ
قاؿ . عثماف بف طمحة الحجبي القرشي رضي اهلل عنو، لو صحبة: "قاؿ البخاري:المثال الثاني

عبد اهلل بف محمد عف ابف عيينة عف منصور بف عبد الرحمف عف خالو مسافع بف شيبة عف أمو 
صفية بنت شيبة أخبرتني امرأة مف بني سميـ أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ لما خرج مف الكعبة 
دعا عثماف بف طمحة، فسألت عثماف بف طمحة عما دعاؾ النبي صمى اهلل عميو وسمـ حيف خرج 

نَّ َقْرَني الَكْبش َقْد َنِ يُت َأْن آُمُرَك َأْن إِ : "قاؿ النبي  صمى اهلل عميو وسمـ: مف الكعبة؟ فقاؿ
وقاؿ محمد حدثنا ابف المبارؾ . 51"ُتَ يّْْرُىَما َوَ  َيْنَبِ ي ِلْمُمَصمّْي َأْن ُيَصمَّْي َوَبْيَن َيَدْيِو َشْيٌء َيْشَ ُموُ 

أخبرنا محمد بف عبد الرحمف عف منصور بف عبد الرحمف الحجبي عف أمو عف أـ عثماف بنت 
وقد بايعتْر النبي صمى اهلل عميو : سفياف وىي أـ بني شيبة األكابر، قاؿ محمد بف عبد الرحمف

وسمـ ، أف النبي دعا شيبة ففتح فمما دخؿ البيت، وركع، وفرغ، ورجع شيبة، إذا رسوؿ اهلل  
فحدثني : قاؿ منصور. أني رأيت في البيت قرنا فغيبو: أف أجب، فأتاه فقاؿ:صمى اهلل عميو وسمـ

عبد اهلل بف مسافع عف أبي عف أـ عثماف بنت سفياف رضي اهلل عنيا أف النبي  صمى اهلل عميو 
وروى حماد بف سممة عف . فإنو ال ينبغي أف يكوف في البيت شيء يميي المصمي: وسمـ قاؿ

ىشاـ عف أبيو عف عثماف بف طمحة رضي اهلل عنو عف النبي  صمى اهلل عميو وسمـ في الكعبة 
. 52"ال يتابع عميو حماد. وىو مرسؿ

فالحديث ىو حديث منصور بف عبد الرحمف يرويو عف أمو مباشرة، وعنيا بواسطة خالو 
مسافع، وعف أبيو بواسطة عبد اهلل بف مسافع، كالىما عف أـ عثماف بنت سفياف أف النبي صمى 

                                                 

 5/280، 4/68 أخرجو أحمد بف حنبؿ في مسنده، 51

 2194 التاريخ الكبير، المجمد السادس، الترجمة 52
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وحماد وحده يروي الحديث عف ىشاـ عف أبيو عف عثماف بف طمحة، . اهلل عميو وسمـ دعا شيبة
ولكنو ذكر ذلؾ بعد ما ساؽ كؿ الطرؽ . تفرد بو ولـ يتابع عميو: وقد حكـ البخاري بخطئو وقاؿ

.  والروايات المختمفة لمحديث
         وأخيرا، وفي نياية ىذا المبحث نخمص إلى أف التفرد قد يكوف عمة لحديث الثقة، كما 
ىو عمة في حديث الضعيؼ، والمتروؾ، والمجيوؿ،إذا ما دلّرت القرائف عمى أف تفرد الثقة ىو 

. بسبب الخطإ والوىـ والنسياف وليس بسبب الحفظ واإلتقاف
وتفرّرد الثقة ال يضرّره، ألنو قميؿ في حؽ ما يحفظو، ويضبطو، ويتقنو، مف األحاديث، 

وأيضا ألف خطأه مف قبيؿ زيادة لفظ، أو تبديؿ راو أو إسناد بآخر، وليس مف باب اإلتياف بما ال 
ولكف تفرّرده يضرّر بحديثو الذي تفرّرد بو بسبب الوىـ والخطإ . أصؿ لو، أو يعارض أصوؿ الشرع

. وليس صحيحا أف كؿ ما يتفرد بو الثقة مقبوؿ لمجرد أنو ثقة. فال يقبؿ
تقانو متوقّرفة عمى تقييـ أحاديثو ورواياتو، وبالتالي  فمعرفة حاؿ الراوي ومستوى ضبطو وا 
ال يمكف أف تصبح صفتو وحالو مرتكزا أساسيا لمحكـ عمى حديثو في منيج المتقدميف، ومف ىنا 

نجدىـ يصححوف األحاديث مف مرويات الضعفاء متى أصابوا فييا ويحتجوف بيا، ويعمّرموف 
األحاديث مف رواية الثقات متى وىموا وأخطؤوا فييا، وصحيح اإلماـ البخاري يؤيّرد ذلؾ، إذ قد 
جمع الحافظ ابف حجر في مقدمة فتح الباري أسماء الضعفاء، والمتكمّرـ فييـ، الذيف أخرج ليـ 

. اإلماـ البخاري ما صحّر مف أحاديثيـ
التعميل بالمخالفة : المبحث الثاني

 تقع المخالفة بيف رواة الحديث في صور عديدة تكوف إما في المتف، أو في السند، أو 
وقد يكوف ىذا االختالؼ غير مؤثّرر في صحة الحديث، وفي الراوي الذي خالؼ . فييما معا

إذاكانت مخالفتو في العبارات واأللفاظ بحيث ال يتغير المعنى المقصود، وكذا في التقديـ 
ولكف يجب التنبيو ىنا أف االختالؼ في )حدثنا وأخبرنا ونحوىما،: والتأخير، وصيغ التمقي مثؿ

صيغ التمقي قد يكوف مؤثّررا أحيانا في الصحة والقبوؿ،كاالختالؼ في التصريح بالسماع بالنسبة 
.  (إلى رواية مف عرؼ بالتدليس أو باإلرساؿ

وبالنسبة لمنيج اإلماـ البخاري رحمو اهلل في التعميؿ بالمخالفة، فقد شمؿ التعميؿ أحاديث 
خالؼ فييا بعض الرواة البعض اآلخر في السند، أو في المتف، أو فييما معا، وكاف االختالؼ 

. فييا إما بيف ثقة وضعيؼ، أو ثقة وثقة، أو ثقة ومجموعة مف الثقات
كما أعؿّر اإلماـ البخاري كثيرا مف األحاديث بسبب مخالفتيا لمنصوص الشرعية الثابتة مف القرآف 

. أو السنة
وكذلؾ أعؿّر أحاديث عف بعض الرواة وكانت مخالفة ألحاديث أخرى ثابتة عف نفس 

. ىؤالء الرواة
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وأيضا أعؿ ّر أحاديث أخرى بسبب مخالفتيا لما ثبت عف راوييا مف فتوى مخالفة لمحديث 
وي عنو . وفيما يمي أمثمة مف التاريخ الكبير. الذي رُر

األحاديث التي أعميا البخاري ب بي مخالفة راو ثقة آلخر ضعيف،أو راو ثقة آلخر أوثق : أو 
منو، أو راو ثقة لمجموعة من الرواة الثقات، وكان ا ختالف في ال ند، أو في المتن، أو 

: فنضرب لو األمثمة اآلتية. فييما معا
 روى عنو الشيباني الكوفي، 53"المَِّقيُط َعْبدٌ ": حوط عف إبراىيـ عف عمر مرسؿ":المثال األول

. 54" وىذا أصح"ُىَو ُحرّّ :" وقاؿ الزىري عف سنيف عف عمر
اختالؼ حوط والزىري في الرواية عف شيخييما عف عمر، فحوط يروي عف إبراىيـ 

المقيط عبد، بينما يقوؿ : والزىري يروي عف سنيف كالىما عف عمر، وحوط يقوؿ عف عمر
فالمخالفة ىي في المتف بيف ثقة إماـ وضعيؼ،وال شؾ أف في ىذه الحالة يحكـ . الزىري ىو حر

 .لحديث الثقة بالصحة ويردّر حديث الضعيؼ

، األزدي، البصري":المثال الثاني سمع تبيعا، روى عنو يزيد . جرير بف زيد، عـ جرير بف حاـز
، ويروي أيضا عف عامر بف سعد قاؿ لي عبد اهلل بف محمد حدثنا وىب بف . وجرير ابنا حاـز

: جرير قاؿ نا أبي عف عمو جرير بف زيد كنت مع سالـ بف عبد اهلل بف عمر عمى باب داره فقاؿ
َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي ِفي ُحمٍَّة ُمْعَجَبٌة ِبِو : "سمعت أبا ىريرة سمع النبي  صمى اهلل عميو وسمـ  يقوؿ

 وقاؿ يونس وابف مسافر 55"َنْفُ ُو ِإْذ َخَ َف اُا ِبِو اأَلْرَض َفُيَو َيَتَجْمَجُل ِفيَيا ِإَلى َيْوِم الِقَياَمةِ 
ولـ يرفعو شعيب عف الزىري عف سالـ أف ابف عمر حدثو عف النبي  صمى اهلل عميو وسمـ  مثمو 

وقاؿ سميماف بف حرب حدثنا حماد بف زيد عف . بف أبي حمزة عف الزىري عف سالـ عف بف عمر
 .56"يا أبا سممة: يزيد بف حاـز عف سميماف بف يسار أنو قاؿ لعمي جرير

خالؼ جرير بف زيد الزىري في روايتيما عف سالـ، فبينما يقوؿ جرير عف سالـ عف أبي 
ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ، يقوؿ الزىري عف سالـ عف ابف عمر عف النبي صمى اهلل 

                                                 

وروى .يثبت:فقاؿ" ىو حر لؾ والؤه:" قاؿ عمر في المّرقيط لمف التقطو7/468 ذكر الشافعي في كتاب األـ 53
فيو أبو جميمة :ثـ قاؿ . عف عمر في والء المّرقيط أنو لمف التقطو4/211البييقي في السنف الصغير 

 حديث عمر أنو استشار الصحابة 1060وذكر ابف حجر في تمخيص الحبير في الجزء الثالث حديث .مجيوؿ
نما يعرؼ مف قصة أبي جميمة أف عمر :" في بيت الماؿ ثـ قاؿ: في نفقة المّرقيط فقالوا لـ يقؼ لو عمى أصؿ، وا 

 . لـ أقؼ عمى مف خرجو: وقاؿ 7/177كما ذكر ىذا ابف الممقف في البدر المنير .وعمينا نفقتو مف بيت الماؿ:قاؿ

  319 التاريخ الكبير، المجمد الثالث، الترجمة 54

 ومسمـ 5789 حديث 4/60مف جرّر ثوبو مف الخيالء :  أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب المّرباس، باب55
 2088 حديث 3/165تحريـ المشي مع إعجابو بثيابو : في صحيحو في كتاب المّرباس والزينة، باب

 2228 التاريخ الكبير، المجمد الثاني، الترجمة 56
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عميو وسمـ، وكذلؾ ىناؾ مخالفة بيف تالمذة الزىري الثقات، حيث خالؼ شعيب يونس وابف 
مسافر في روايتيـ عف الزىري، فبينما يرويو شعيب موقوفا يرويو يونس وابف مسافر مرفوعا، 

ومع كوف شعيب ويونس مف تالمذة الزىري الثقات فإف البخاري لـ يجمع بيف حديثييما ولـ يجوّرز 
 .األمر تجويزا عقميا ويقوؿ باحتماؿ أف الزىري حدّرث ىذا الحديث مرة موقوفا ومرة مرفوعا

وروى ...محمد بف سيريف أبو بكر مولى أنس بف مالؾ األنصاري البصري، ":المثال الثالث
َمْن َنِ َي : "حجاج عف قتادة عف ابف سيريف عف أبي ىريرة أف النبي  صمى اهلل عميو وسمـ  قاؿ

وقاؿ لنا موسى حدثنا أباف قاؿ ثنا قتادة عف أبي رافع عف أبي . 57"َفَ َكَل َأْو َشِرَي َفْمُيِتمَّ َصْوَموُ 
وقاؿ لي محمد بف سالـ قاؿ حدثنا عبدة عف سعيد . مثمو ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ

وقاؿ لي عبداف أخبرنا . عف قتادة عف أبي رافع عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ
يزيد بف زريع قاؿ حدثنا ىشاـ قاؿ حدثنا محمد عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

وقاؿ لي مسدد حدثنا عيسى بف يونس عف ىشاـ عف ابف سيريف عف أبي ىريرة عف النبي . مثمو
  58"َمْن ِاْ َتَقاَء َفَعَمْيِو الَقَضاءَ : "صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ

                                                 

، باب57  ومسمـ في كتاب 1933 حديث 3/44إذا أكؿ أو شرب ناسيا :  أخرجو البخاري في كتاب الصـو
 1155 حديث 2/266أكؿ الناسي وشربو وجماعو ال يفطر: الصياـ، باب

، باب58 مف " بمفظ 720 حديث 2/175ما جاء فيمف استقاء عمدا :  أخرجو الترمذي في سننو في كتاب الصـو
حديث أبي ىريرة حديث حسف غريب : "ثـ قاؿ الترمذي" ذرعو القيء فميس عميو قضاء ومف استقاء عمدا فميقض

ال نعرفو  مف حديث ىشاـ عف ابف سيريف عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ إال مف حديث عيسى 
وقد روي ىذا الحديث مف غير وجو عف أبي ىريرة عف : قاؿ أبو عيسى. ال أراه محفوظا:بف يونس، وقاؿ محمد

أف النبي صمى "وقد روي عف أبي الدرداء وثوباف وفضالة بف عبيد . النبي صمى اهلل عميو وسمـ وال يصح إسناده
نما معنى ىذا أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ" اهلل عميو وسمـ قاء فأفطر كاف صائما متطوعا فقاء فضعؼ " وا 

والعمؿ عند أىؿ العمـ عمى حديث أبي ىريرة عف النبي صمى .ىكذا روى في بعض الحديث مفسرا" فأفطر لذلؾ 
ذا استقاء عمدا فميقض: اهلل عميو وسمـ وبو يقوؿ سفياف الثوري .أف الصائـ إذا ذرعو القيء فال قضاء عميو،وا 

سحاؽ ما جاء في الصائـ :وأخرجو ابف ماجة في كتاب الصياـ،باب.انتيػى كالـ الترمذي". والشافعي وأحمد وا 
الصائـ يستقيئ :، وأبو داود في سننو،كتاب الصياـ، باب2/498، وأحمد في مسنده،1676 حديث 1/525يقيئ، 
،باب2380 حديث 2/300عامدا، قاؿ :" ثـ قاؿ1739 حديث2/14الرخصة فيو،:،والدارمي في سننو،كتاب الصـو
 ". زعـ أىؿ البصرة أف ىشاما أوىـ فيو فموضع الخالؼ ىاىنا: عيسى
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نما يروي ىذا عف عبد اهلل بف سعيد عف أبيو عف أبي ىريرة رفعو . قاؿ أبو عبد اهلل ولـ يصح وا 
وخالفو يحيى بف صالح قاؿ ثنا معاوية قاؿ ثنا يحيى عف عمر بف حكـ بف ثوباف سمع أبا ىريرة 

 60"59"ِإَذا َقاَء َأَحُدُكْم َفاَل ُيْفِطْر َفِ نََّما َيْخُرُج َوَ  ُيوِل ُ : "قاؿ
ىذا الحديث نموذج لمخالفة الثقة آلخر مثمو، فعيسى بف يونس خالؼ زريع بف يزيد في روايتيما 

مف نسي فأكؿ أو " عف ىشاـ عف ابف سيريف عف أبي ىريرة مرفوعا، فزريع يروي بيذا اإلسناد 
وقد حكـ " مف استقاء فعميو القضاء"بينما يروي عيسى بنفس إسناد زريع " شرب فميتـ صومو

 بينما 61"ال أراه محفوظا"وفي رواية " ال يصح"البخاري بخطإ عيسى وعدـ صحة حديثو فقاؿ فيو 
أخرج حديث زريع في الجامع الصحيح،ال سيّرما أف حديث يزيد بف زريع عف ىشاـ لو متابعات، 

فقتادة يروي عف محمد بف سيريف وعف أبي رافع كالىما عف أبي ىريرة بمثؿ حديث يزيد بف 
وقد روى الحديث عف قتادة جماعة منيـ حجاج  وسعيد وأباف كميـ اتّرفقوا في رواية الحديث .زريع

عف قتادة عف محمد بف سيريف وأبي رافع كالىما عف أبي ىريرة بمثؿ ما رواه يزيد عف ىشاـ عف 
محمد بف سيريف عف أبي ىريرة وعيسى بف يونس ىو وحده الذي خالؼ وجاء بحديث آخر عف 

. ىشاـ عف ابف سيريف عف أبي ىريرة
وقد وافؽ اإلماـ مسمـ اإلماـ البخاري في حكمو عمى الحديث، فأخرجا حديث قتادة وىشاـ الذي 

حديث حسف :" يرويو يزيد بف زريع وتركا حديث عيسى بف يونس الذي أخرجو الترمذي وقاؿ عنو
غريب ال نعرفو مف حديث ىشاـ عف ابف سيريف عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

. 63"ال أراه محفوظا"، وحكى قوؿ البخاري فيو 62"إال مف حديث عيسى بف يونس
فالنقّراد متّرفقوف عمى صحة حديث ىشاـ الذي يرويو عنو يزيد، ومخالفة عيسى بف يونس في ىذا 
الحديث ىي خطأ سببو الوىـ، فيو يروي عف ىشاـ عف ابف سيريف عف أبي ىريرة حديثا آخر 

مف : "..."يُرروى عف أبي ىريرة بطرؽ ضعيفة واىية ال تثبت،أشار البخاري إلى أحدىا حيف قاؿ
نما يروى ىذا عف عبد اهلل بف سعيد عف : قاؿ أبو عبد اهلل" استقاء فعميو القضاء ولـ يصح، وا 
مف استقاء فعميو "يعني ]روي ىذا الحديث :"وكذلؾ أشار إلييا الترمذي فقاؿ." أبيو عف أبي ىريرة

". مف غير وجو عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ وال يصح إسناده["القضاء
                                                 

 
، باب59 قاؿ لي يحيى بف صالح حدثنا : قاؿ2/46الحجامة والقيء لمصائـ، :أخرجو البخاري في كتاب الصـو

إذا قاء فال يفطر إنما يخرج وال :" معاوية بف سالـ حدثنا يحيى عف عمر بف الحكـ بف ثوباف سمع أبا ىريرة
 .، وذكر عف أبي ىريرة أنو يفطر، واألوؿ أصح." يولج

 251 التاريخ الكبير، المجمد األوؿ، الترجمة 60
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 فما رواه عيسى بف يونس عف ىشاـ عف ابف سيريف عف أبي ىريرة يخالؼ ما ثبت عنو بطريؽ 
.  صحيح أخرجو البخاري ومسمـ في صحيحييما

. وفي نياية ىذا العنصر نذكّرر بأف المخالفة ىي وسيمة لكشؼ خطإ الراوي وقرينة دالة عميو
وقد تكوف المخالفة بيف راو ثقة وآخر ضعيؼ وفي ىذه الحالة يترجّرح حديث الثقة ويسقط حديث 

. الضعيؼ
وقد تكوف المخالفة بيف راوييف ثقتيف تساويا في المرتبة أو تقاربا، وفي ىذه الحالة يمجأ إلى 

مرجّرحات أخرى، كأيّريما أثبت في ىذا الشيخ بالذات الذي اختمفا عميو، وأيّريما أطوؿ مالزمة لو، 
وأضبط لحفظو أو لكتابو عنو، ومرجّرحات أخرى تمكّرف الناقد مف الحكـ عمى الحديثيف والراوييف 

. الثقتيف المختمفيف عمى نفس الشيخ
وقد تكوف المخالفة بيف راو ثقة ومجموعة رواة ثقات، وفي ىذه الحالة فإف كثرة العدد ومتابعات 

وفي ىذه . الرواة الثقات لبعضيـ البعض في الرواية يرجّرح روايتيـ عمى رواية الثقة المخالؼ ليـ
الحالة كما في حالة مخالفة الضعيؼ لمثقة فإنو يسيؿ عمى الناقد الحكـ عمى الحديث والترجيح 

. بيف الروايات المختمفة
التعميل بالمخالفة لمثابت من النصوص الشرعية : ثانيا

مف ضمف القرائف الميمة التي تعيف الناقد في الحكـ عمى الحديث قرينة مخالفة الحديث 
وقد اعتمد اإلماـ . لمثابت مف النصوص الشرعية مف آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة

فنجده بعد ما يسوؽ الحديث يتبعو .البخاري رحمو اهلل عمى ىذه القرينة في تعميؿ بعض األحاديث
، أو يقوؿ في الحديث "وىذا أصح:"بالنص الشرعي الثابت والمخالؼ لو، ثـ يعقب عميو بالقوؿ

وال يصح ألف :"...، أو يقوؿ..."وال يثبت ىذا ألف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ"...المعموؿ 
: ،وىذه بعض األمثمة..."النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ

محمد بف عبد الرحمف بف أبي ذئب القرشي، أحد بني عامر بف لؤي، مديني، أبو  ":المثال األول
سمع نافعا، روى عنو الثوري . الحارث، قاؿ لي عياش بف المغيرة ولد سنة الجفاؼ، سنة ثمانيف

وقاؿ لي عبد اهلل بف محمد حدثنا ىشاـ قاؿ حدثنا معمر عف ابف أبي ذئب عف الزىري . ووكيع
َما َأْدِري َأُعَزْيٌر َنِبيِّا َكاَن َأْم َ ، َوُتبٌَّع َلِعيًنا َكاَن َأْم َ ، : "صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ أف رسوؿ اهلل

.  64"َوالُحُدوُد َكفَّارَاٌت أِلَْىِمَيا َأْم  َ 

                                                 

 . عف أبي ىريرة17595 حديث رقـ 8/329 السنف الكبرى لمبييقي،64
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وقاؿ عبد الرزاؽ عف معمر عف ابف أبي ذئب عف سعيد عف أبي ىريرة عف النبي  
و  يثبت ىذا عن النبي  صمى اا عميو و مم ألن النبي صمى اهلل عميو وسمـ، واألوؿ أصح، 

 66."65"الُحُدوُد َكفَّاَرةٌ : "صمى اا عميو و مم قال
فبعدما ساؽ اإلماـ البخاري حديث محمد بف عبد الرحمف بف أبي ذئب مف طريقيف 
مختمفيف، أحدىما طريؽ ىشاـ عف معمر عف ابف أبي ذئب عف الزىري عف النبي صمى اهلل 
عميو وسمـ مرسال، والثاني طريؽ عبد الرزاؽ عف معمر عف ابف أبي ذئب عف سعيد عف أبي 
ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ، حكـ بأف طريؽ ىشاـ عف معمر أصح مف طريؽ عبد 

ثـ تحوّرؿ اإلماـ . الرزاؽ عف معمر، أي أف الثابت عف ابف أبي ذئب أنو قاؿ عف الزىري مرسال
البخاري إلى نقد المتف فقاؿ أنو ال يثبت عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ ألنو ثبت عنو صمى اهلل 

"!  ال أدري الحدود كفارة أـ ال ؟"فكيؼ يقوؿ " الحدود كفارة: "عميو وسمـ بطرؽ صحيحة أنو قاؿ
وىكذا فإف اإلماـ البخاري يردّر الحديث لمخالفتو لنص حديث آخر ثبت عف النبيّر صمى 

. اهلل عميو وسمـ بطرؽ صحيحة
 

قاؿ . بحر بف مرار بف عبد الرحمف بف أبي بكرة الثقفي، ويقاؿ مرار بال تشديد": المثال الثاني
وقاؿ إسحاؽ أخبرنا وىب أخبرنا شعبة عف بحر بف مرار عف ... يحيى القطاف رأيت بحرا خمط

اَلةَ : "الحكـ بف األعرج سمع ابف عمر قاؿ أبو عبد اهلل حديث  "ِإَذا َكاَن الَوْىُم اأَلْجَرُد َفَ ِعْد الصَّ
ِإَذا َصمَّى َثاَلثًا َأْو َأْرَبًعا َوَ  َيْدِري َكْم َصمَّى َيْجَعُمَيا " النبي  صمى اهلل عميو وسمـ أصح

 .68"67"َثاَلثاً 
                                                 

حدثنا محمد بف يوسؼ :  قاؿ6784 4/280الحدود كفّرارة :  البخاري في الجامع الصحيح ،كتاب الحدود، باب65
كنا عند النبي :حدثنا بف عيينة عف الزىري عف أبي إدريس الخوالني عف عبادة بف الصامت رضي اهلل عنو قاؿ

بايعوني عمى أف ال تشركوا باهلل شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وقرأ ىذه اآلية : "صمى اهلل عميو وسمـ في مجمس فقاؿ
كميا، فمف وفى منكـ فأجره عمى اهلل ومف أصاب مف ذلؾ شيئا فعوقب بو فيو كفارتو ومف أصاب مف ذلؾ شيئا 

ف شاء عذبو  ".فستره اهلل عميو إف شاء غفر اهلل لو وا 

  455 التاريخ الكبير، المجمد األوؿ، الترجمة 66

 حديث 1/407ما جاء في الرجؿ يصمي فيشؾ في الزيادة والنقصاف :  أخرجو الترمذي في كتاب الصالة، باب67
إذا سيا أحدكـ في صالتو فمـ يدر :"سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: عف عبد الرحمف بف عوؼ قاؿ398

واحدة صمى أو اثنتيف فميبف عمى واحدة،فإف لـ يدر اثنتيف صمى أو ثالثا فميبف عمى اثنتيف، فإف لـ يدر ثالثا 
. ىذا حديث حسف غريب صحيح: قاؿ الترمذي." صمى أو أربعا فميبف عمى ثالث وليسجد سجدتيف قبؿ أف يسمـ
ما جاء فيمف شؾ في صالتو فرجع إلى اليقيف : كما أخرجو ابف ماجة في سننو في كتاب إقامة الصالة، باب

 1/193، وأحمد في مسنده 1209 حديث 1/380

 1924 التاريخ الكبير، المجمد الثاني، الترجمة 68
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وعميو فإنو يُرردّر الحديث األوؿ لمخالفتو لنص .وىذا ىو المعروؼ والمشيور وعمى ىذا كاف العمؿ 
. شرعي ثابت عف رسوؿ اهلل صمّرى اهلل عميو وسمّرـ

وأخيرا، فإف المخالفة تبعث الشؾّر في قمب الناقد عمى أف ىناؾ خطأ وقع مف قبؿ بعض الرواة 
ذا كاف الراوي الذي خالؼ قد جاء بما يخالؼ  فخالؼ غيره ممف يرووف نفس الحديث، وا 

النصوص الثابتة والروايات الصحيحة فإف في ىذا قرينة قويّرة عمى عدـ ضبطو حديثو فيُرردّر بتمؾ 
. النصوص الثابتة

 
، التعميل بالمخالفة لما ثبت عن راويو لرواية ثابتة عنو أو فعمو: ثالثا

تعتبر قرينة مخالفة حديث الراوي لما ثبت عنو مف حديث أو عمؿ قرينة قوية في تعميؿ 
الحديث، ألنو إذا ثبت عف راو حديث أو عمؿ ثـ جاءنا عنو حديث آخر يخالؼ حديثو األوؿ 

ألف . الثابت عنو، أو يناقض عممو، فإف ىذا دليؿ وقرينة قوية بأف الحديث بو عمة وال يصح
الصحابة رضواف اهلل عنيـ، ما كاف أحد منيـ ليقؼ عمى حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، 
نما كانوا يقفوف عند ما سمعوه مف حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل  ويرويو عنو، ثـ يعمؿ بخالفو، وا 

عميو وسمـ، ممتزميف بالعمؿ بمقتضاه، متّربعيف لسننو وأوامره صمى اهلل عميو وسمـ، مقتفيف خطاه، 
ال يجرؤوف عمى مخالفتو قيد شعرة فكيؼ ألحدىـ أف يروي حديثا ويعمؿ بخالفو؟ أو يروي حديثا 

.  ثـ يروي عكسو، فيمـز أف يكوف أحد الحديثيف معموال
وقد اعتمد اإلماـ البخاري عمى ىذه القرينة في تعميؿ بعض األحاديث التي جاءت 

مخالفة ألحاديث أخرى ثابتة عف نفس رواة األحاديث األولى، أو مخالفة لما ثبت عف ىؤالء 
: وأذكر ىنا بعض األمثمة. الرواة مف عمؿ
 قاؿ عبد الصمد ُكْل ُلُحوَم الُحْمِر اأَلْىِمي:  مع عمياالزبير بف الشعشاع عف أبيو  ":المثال األول

 ألن عميا روى أن النبي صمى اا عميو و مم وال يصحسمع طمحة بف حسيف الشني سمع زبيرا 
 .70"69نيى عنو

إذا كاف عمي رضي اهلل عنو قد روى عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ النيي عف أكؿ 
لحـو الحمر األىمي فكيؼ يأمر غيره بأكمو؟ فما داـ أنو عمـ بنيي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 

وسمـ، ورواه عنو، فيذا يكفي لمقوؿ بأف الحديث الذي روي عنو وفيو يأمر بأكؿ لحـو الحمر ىو 
وثانيا، يخالؼ أمر . أوال، قوؿ عمي في روايتو النيي:حديث بو عمة وال يصح، ألنو يخالؼ

                                                 

: ، وكتاب النكاح، باب4216 حديث 3/128غزوة خيبر،:  الجامع الصحيح لمبخاري، كتاب المغازي، باب69
 5115 حديث 3/370نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف نكاح المتعة آخرا ،

 1385 التاريخ الكبير، المجمد الثالث، الترجمة 70



 20 

وما كاف لعمي رضي اهلل عنو أو . الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ باالنتياء عف أكؿ لحـو الحمر
. أحد مف الصحابة رضواف اهلل عمييـ ليخالؼ أوامر أو نواىي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

َكاَن الَنِبيُّ َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَ مََّم :"أن ا رضي اا عنوعبد الرحمف السندي سمع ": المثال الثاني
ُ  ِمْن المَّْحمِ   قالو النفيمي حدثنا عبادة بف بشير الرممي وقاؿ أبو قالبة والحسف 71"َيْ ُكُل َوَ  َيَتَوضَّ

. 72"وىذا أصح كان أنس رضي اا عنو يتوض  مما مّ تو النار
      فكيؼ يروي أنس حديثا عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ثـ يعمؿ بخالفو؟ إف مخالفة 

. الحديث لعمؿ أنس الذي ثبت عنو يكوف قرينة قوية عمى عدـ صحة روايتو وردّرىا
: ولزيادة تأكيد، ذكر البخاري في ترجمة أخرى الحديثيف نفسييما فقاؿ

عن عائشة عمراف بف أوس بف ضمعج، قاؿ مرواف بف معاوية عف عمراف عف أبيو سمع أباه "
وقاؿ . وروى عنو أبو معاوية73َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُا َعَمْيِو َوَ مََّم َأَكَل َوَلْم َيَتَوضَّ ْ :"رضي اا عنيا 

عن عائشة عبد الرحمف حدثنا زائدة عف عبد العزيز بف رفيع حدثني ابف أبي مميكة وعكرمة 
وىذا ال يصح ألف  َأنَُّو َأَكَل َلْحًما َوَلْم َيَتَوضَّ ْ :رضي اا عنيا عن النبي صمى اا عميو و مم

أيوب وسماكا وعاصما رووه عف عكرمة عف ابف عباس رضي اهلل عنيما عف النبي  صمى اهلل 
  وقاؿ الميثي حدثني عقيؿ عف يونس عف ابف شياب قاؿ أخبرني سعيد بف خالد سمع عميو وسمـ

ُؤوا ِمَما َم َِّت :" مع عائشة رضي اا عنيا عن النبي صمى اا عميو و ممعروة  َتَوضَّ
. 75"وىذا أصح 74"النَّارُ 

فالحديثاف عف عائشة رضي اهلل عنيا بطرؽ مختمفة، جاء في بعضيا أف النبي صمى اهلل عميو 
أ، وجاء عنيا حديث  عقيؿ :مف طريؽ قوي" توضؤوا مما مست النار"وسمـ أكؿ لحما ولـ يتوضّر

عف يونس عف ابف شياب عف سعيد بف خالد عف عروة عف عائشة، وىذا أصح وأقوى وأثبت مف 
.  الحديث األوّرؿ

                                                 

:"  وغيره مف األئمة  وقاؿ الترمذي2/44 متف الحديث صحيح أخرجو مسمـ في صحيحو في كتاب الحيض،71
وقد رأى بعض أىؿ العمـ الوضوء مما غيرت النار وأكثر أىؿ العمـ مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

والعمؿ عمى ىذا عند أكثر أىؿ العمـ مف :"وقاؿ أيضا".والتابعيف ومف بعدىـ عمى ترؾ الوضوء مما غيرت النار
سحاؽ،رأوا ترؾ الوضوء مما  أصحاب النبي والتابعيف ومف بعدىـ سفياف الثوري وابف المبارؾ والشافعي وأحمد وا 

فكأف ىذا الحديث ناسخ لمحديث األوؿ حديث .مست النار وىذا آخر األمريف مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
 1/190انتيى كالـ الترمذي كتاب الطيارة ."الوضوء مما مست النار

 961 التاريخ الكبير، المجمد الخامس، الترجمة 72

 3/234 ذكره الذىبي في ميزاف االعتداؿ، 73

  44-2/43الوضوء مما مسّرت النار، :  رواه مسمـ في كتاب الحيض، باب 74
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ؤوا مما مسّرت النار"فحديث عائشة رضي اهلل عنيا عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ  " توضّر
الثابت عنيا بطريؽ صحيح، فيو قرينة قوية عمى أف األحاديث التي رويت عنيا في عدـ وضوء 

وىو مؤيِّد لحديث .النبي صمى اهلل عميو وسمـ بعد أكمو المّرحـ ىي أحاديث واىية معمولة مردودة 
ويؤيّردىما حديث طمحة في . أنس الذي سقناه سابقا وفيو يروي أنس الوضوء مما مسّرت النار

:  الترجمة التالية
عبد الرحمف بف زيد بف عقبة بف كريـ يعد في أىؿ المدينة عف أنس بف مالؾ قالو موسى عف "

وقاؿ الحسف عف " َأنَّ َأَبا َطْمَحَة َوُأَبيِّا َأَكاَل ُخْبزًا َوَلْحًما َوَلْم َيَتَوضَّ َ "وىيب عف عمرو بف يحيى 
َأنَُّو َأَمَر ِبالُوُضوِء ِممَّا " عن أبي طمحة رضي اا عنو عن النبي صمى اا عميو و ممأنس 

وروى أبو طمحة رضي اا . وقاؿ أبو قالبة كاف أنس رضي اهلل عنو يتوضأ منو76"َ يََّرِت النَّارَ 
 قاؿ مالؾ عف موسى بف عقبة عف عبد الرحمف بف زيد األنصاري عف عنو من وجوه الوضوء

.  77"والذي قاؿ يتوضأ أصح، أنس عف أبي طمحة رضي اهلل عنو وأبي
أ وىو الذي يروي أف رسوؿ           فكيؼ يروى عف أبي طمحة بأنو أكؿ لحما وخبزا ولـ يتوضّر

! اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أمر بالوضوء مما غيّررت النار؟
نالحظ أف البخاري ساؽ في كؿ ترجمة مف التراجـ الثالثة التي سبقت حديثا عف 

صحابي يخالؼ ما ثبت وصحّر مف الروايات عف ىذا الصحابي نفسو وفي الموضوع نفسو، 
فالبخاري رحمو اهلل لـ يردّر الحديث عف أنس في عدـ الوضوء بحديث عائشة التي تروي فيو 

الوضوء، ولـ يعقّرب عمى حديث عائشة الذي فيو أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أكؿ ولـ يتوضأ 
بحديث طمحة أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أمر بالوضوء، ولكنو رحمو اهلل ردّر حديث كؿ راو 

. بالحديث اآلخر الذي ثبت عف الراوي نفسو
فقرينة تعميؿ الحديث بكونو مخالفا لما ثبت عف راويو مف قوؿ أو عمؿ ىي قرينة قوية 
اعتمدىا البخاري في الحكـ عمى األحاديث والترجيح بيف الروايات المتضاربة الواردة عف راو 

. نفسو
التعميل بالمخالفة لممشيور والمعروف من فتوى الراوي : رابعا

أعؿّر اإلماـ البخاري رحمو اهلل أحاديث رويت عف ابف عباس رضي اهلل عنو وكانت 
فإذا كانت الفتوى عف ابف عباس قد صحّرت وثبتت واشتيرت ثـ .مخالفة لفتواه في نفس المسألة

جاء حديث عنو مخالفا لفتواه ومناقضا ليا فال شؾّر أفّر القمب سيتوقّرؼ عنده، وتقع في النفس منو 
                                                 

األمر بالوضوء مما :  أخرجو النسائي والترمذي وأبو داود وابف ماجة كميـ في كتاب الطيارة، النسائي في باب76
ترؾ :،  وأبو داود في باب1/190ما جاء في الوضوء مما غيّررت النار، : والترمذي في باب1/104مسّرت النار،

      190/ 1الوضوء مما غيّررت النار، : ، وابف ماجة في باب1/225الوضوء مما مسّرت النار، 
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ريبة، إذ كيؼ يعقؿ أف يروي ابف عباس حديثا عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ثـ يفتي 
. بخالفو؟ فال شؾّر أف في الحديث الذي يروى عنو مخالفا لفتواه عمّرة

 :وعندنا مثاليف اثنيف ىما

حسيف بف عبد اهلل بف عبيد اهلل بف عباس الياشمي، عف كريب وعكرمة، قاؿ  ":المثال األول
قاؿ النبي صمى  :ابن عباس عنقاؿ شريؾ عف حسيف عف عكرمة . تركت حديثو: عمي

َما : "عن ابن عباس وقاؿ عمرو عف عطاء ولـ يصح، 78"َأْعِتْقَيا:"اهلل عميو وسمـ في أـ إبراىيـ
وىذا المعروف من فتيا ابن :قال أبو عبد اا 79"ُأمََّياُت اأَلْوَ ِد ِإ َّ ِبَمْنِزَلِة َشاِتَك َأْو َبِعيِركَ 

.   80"عباس
فالحديث الذي يرويو حسيف عف ابف عباس وفيو عتؽ أـ الولد مخالؼ لفتوى ابف عباس 
المعروفة والمشيورة عنو، بؿ ومخالؼ لرأي أىؿ العمـ وىي أف أـ الولد ممؾ سيّردىا، يستمتع بيا 

أيما وليدة ولدت :"مثؿ باقي ممتمكاتو،فقد روى اإلماـ مالؾ عف نافع عف ابف عمر عف عمر قاؿ
 قاؿ الزرقاني 81"مف سيّردىا فإنو ال يبيعيا وال ييبيا وال يورّرثيا وىو يستمتع بيا فإذا مات فيي حرّرة

فكيؼ يصحّر . 82"وبيذا قاؿ أكثر التابعيف واألئمة األربعة وجميور الفقياء:"في شرحو عمى الموطأ
!.  عف ابف عباس ما يروي وىو يفتي بخالفو

 المديني،روى القرشي العواـ بف الزبير مولى عقبة بف موسى أخو عقبة بف محمد":المثال الثاني
 َأنَّ : "عباس بن اعن كريب عف عقبة بف إبراىيـ عف سفياف عف نعيـ أبو لنا وقاؿ. مالؾ عنو
 .83"َأْجرًا َوَلكِ  َنَعمْ :َح ّّ  َقالَ  أَِلَيَذا: َفَقاَلتْ  َوَ مَّمَ  َعَمْيوِ  ااُ  النَِّبيّْ َصمَّى ِإَلى َلَيا َصِبيِّا َرَفَعتْ  ِاْمرََأةً 
 اهلل صمى  النبي عف عباس بف اعف كريب عف عقبة بف محمد عف سفياف عف قبيصة لنا وقاؿ
 بف اعف كريب عف عقبة بف محمد عف سفياف عف يحيى حدثني محمد لي وقاؿ .وسمـ مثمو عميو

النبي  عف كريب حدثني قاؿ إبراىيـ وحدثني سفياف قاؿ. وسمـ عميو اهلل صمى  النبي عف عباس
 عميو اهلل صمى  النبي عف كريب عف إبراىيـ عف وزىير مالؾ وقالو. وسمـ عميو اهلل صمى

                                                 

 2872 التاريخ الكبير، المجمد الثاني، الترجمة 78

 2872 التاريخ الكبير، المجمد الثاني، الترجمة 79

 2872 التاريخ الكبير، المجمد الثاني، الترجمة 80

 4/83 الموطأ بشرح الزرقاني،كتاب عتؽ أميات األوالد وجامع القضاء في العتاقة،81

  المصدر نفسو82

صحة حج الصبي وأجر : أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو مف رواية كريب مولى ابف عباس،كتاب الحج، باب83
 وقاؿ 5/72، وأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده مف رواية عبد اهلل بف عباس 1336 حديث 2/794مف حج بو، 

الحج :وأخرجو النسائي في سننو،كتاب الحج، باب. إسناده صحيح:العالمة أحمد شاكر في تعميقو عمى المسند
 .صحيح: وقاؿ 2644، وأدخمو األلباني في صحيح النسائي رقـ 3629-3625 حديث 327-2/326بالصغير، 
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 اهلل صمى النبي عف عباس بف اعف كريب عف إبراىيـ عف عيينة وابف الماجشوف وقاؿ.وسمـ
 النبي عف عباس ابف عف كريب عف عقبة بف محمد عف سفياف عف كثير بف ومحمد. وسمـ عميو
 أخبرنا حباف وقاؿ.مثمو محمد حدثني سفياف حدثنا الوليد بف اهلل عبد وقاؿ. وسمـ عميو اهلل صمى
 عميو اهلل صمى النبي عف عباس بف اعف كريب حدثنا عقبة بف إبراىيـ أخبرنا اهلل عبد
 عباس ابف عف كريب عف إبراىيـ عف إسحاؽ ابف حدثنا قاؿ يعمى ثنا قاؿ محمد وحدثني.وسمـ
 عقبة بف موسى أخبرني قاؿ جريج بف اأخبرنا بكر بف اوقاؿ. وسمـ عميو اهلل صمى  النبي عف

 الحديث ىذا يكوف أف أخشى :اهلل عبد أبو قاؿ .وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف كريب أخبره
 َصِبيّّ  َأيَُّما: "عباس ابن عن السفر وأبوف ظبيا أبو وقاؿ: اهلل عبد أبو قاؿ. األصؿ في مرسال
. 85"عباس بن اعن المعروف وىذا 84"الَح َّ  َفَعَمْيوِ  َأْدَركَ  ُثمَّ  َح َّ 

فبعد إيراده لطرؽ الحديث المختمفة ورواياتو، وطوّرؿ في ذلؾ، أبدى اإلماـ البخاري تعميمو 
ثـ ذكر قوؿ " أخشى أف يكوف ىذا الحديث مرسال في األصؿ" ليذه الطرؽ بالعبارة التي عقّرب بيا

ابف عباس وفتياه المعروفة والمشيورة مف أف الصبي إذا حجّر بو قبؿ اإلدراؾ أو البموغ فعميو الحج 
فيذه الفتوى الثابتة . بعد البموغ وال تجزئ عنو الحجة األولى التي حجّر بو فييا وىو صغير
ولعؿّر في عدـ تخريج .والمشيورة عف ابف عباس تطعف في صحة ما روي عنو بخالؼ فتواه

 يكوف أف أخشى:"البخاري ليذا الحديث في صحيحو، مع ما عقّرب بو عميو في ىذه الترجمة بقولو
 مع تأكيده عمى صحة ثبوت فتوى ابف عباس عنو " األصؿ في مرسال الحديث ىذا

وربما .وشيرتيا،إشارة إلى وقوع ريبة في نفسو مف ىذا الحديث رغـ كوف اإلماـ مسمـ قد أخرجو
                                                 

ورواه البييقي ". رواتو ثقات،وقفو أحدىما عمى ابف عباس وأسنده آخر:" وقاؿ7/44 رواه ابف حـز في المحمى 84
،ورواه في السنف الكبرى "روي موقوفا ومرفوعا والموقوؼ أصح: " وقاؿ2/140في السنف الصغير 

ورواه ". إسناده جيد:" وقاؿ7/56ورواه النووي في المجموع شرح الميذب".وروي موقوفا وىو الصواب:"وقاؿ5/179
ورواه ابف دقيؽ العيد في اإللماـ ".يروى مرسال وموقوفا عف ابف عباس: " وقاؿ2/261ابف تيمية في شرح العمدة  

رواه غير محمد بف المنياؿ موقوفا، ورواه الثوري عف األعمش موقوفا أيضا قيؿ وىو : " وقاؿ1/367
ذا بمغ فعميو حجة أخرى، وأيما عبد " والحديث عندىـ جميعا عف ابف عباس بمفظ."الصواب أيما صبي حج بو وا 

ذا حج األعرابي ثـ ىاجر فعميو حجة أخرى"وزاد البييقي." حج بو فإذا أعتؽ فعميو حجة أخرى ورواه البغدادي ". وا 
إذا حج  "1769وروى الحاكـ في المستدرؾ  حديث ". غريب:" بمثؿ لفظ البييقي وقاؿ8/206في تاريخ بغداد 

ذا عقؿ فعميو حجة أخرى، فإذا حج األعرابي فيي حجة  فإذا ىاجر  فعميو  الصبي فيي لو حجة  حتى يعقؿ وا 
وروى ابف حـز وابف ". ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف ولـ يخرجاه عف ابف عباس: "قاؿ" حجة أخرى

أيما صبي حج بو أىمو فمات ،أجزأ :"تيمية والضياء المقدسي ىذا الحديث مف رواية محمد بف كعب القرضي بمفظ
ابف حـز في ".عنو، فإف أدرؾ فعميو الحج،وأيّرما رجؿ ممموؾ حج بو أىمو فمات أجزأت عنو،فإف أعتؽ فعميو الحج

 .1/261،وابف تيمية في المناسؾ مف شرح العمدة 4/24، والضياء المقدسي في السنف واألحكاـ 7/44المحمى 
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سمح لنا ىذا بالقوؿ أنو إذا جاءنا حديثاف متعارضاف عف راو نفسو واشتير واحد منيما بالعمؿ بو 
 .واإلفتاء بحكمو فإنو يترجح عمى الثاني ويكوف ىذا األخير إما معموال أو منسوخا

التعميل بالمخالفة لممشيور والمعروف من الواقع : خام ا
الشيرة واالستفاضة قرينة مؤيّردة لصحة الحديث أو الحادثة، والغرابة في الحديث كانت 

وقد اعتمد اإلماـ البخاري رحمو اهلل عمى الواقع المستفيض .دوما شيئا مذموما لدى المحدّرثيف
. المشيور المعموـ عند الناس واعتبره قرينة قوية في قبوؿ أو ردّر الحديث

: وىذه أمثمة لمتوضيح
. يعدّر في الكوفييف.أسماء بف الحكـ الفزاري، سمع عميا، روى عنو عمي ابف ربيعة": المثال األول

ولـ . "كنت إذا حّدثني رجل عن النبي صمى اا عميو و مم حّمفتو ف ذا حمف لي صّدقتو:"قاؿ
وقد روى أصحاي النبي يرو عف أسماء ابف الحكـ إال ىذا الواحد وحديث آخر ولـ يتابع عميو، 

 86."صمى اا عميو و مم بعضيم عن بعض فمم يحّمف بعضيم بعضا
فالواقع المعروؼ والمشيور عف الصحابة رضي اهلل عنيـ أنيـ لـ يكونوا يحمّرفوف بعضيـ 

بعضا في الحديث رغـ كونيـ أشدىـ حرصا وتثبّرتا وتحريّرا لصحة حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل 
وعندما ورد ىذا الحديث عف الصحابي أسماء بف الحكـ وأنو كاف يحمّرؼ كؿ مف . عميو وسمـ

حدثو بحديث عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ حتى يصدّرقو،رأى اإلماـ البخاري أف ىذه الرواية 
مخالفة لمواقع المشيور والمعروؼ مف أف الصحابة رضواف اهلل عمييـ رووا عف بعضيـ البعض 

فكيؼ يروي أسماء ما يخالؼ ىذا الواقع؟ فال شؾ ىذا مما يطعف .دوف أف يحمّرؼ أحدىـ اآلخر
. في ثبوت ىذه الرواية ويعمّريا لمخالفتيا لمواقع

محمد بف إسحاؽ بف طمحة التيمي، قاؿ لي بشر بف مرحـو عف يحيى بف سميـ ": المثال الثاني
سمع بف خثيـ سمع محمدا سمع أبا بردة يحدث عمر سمع أباه سمع النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

قاؿ لي محمد بف .  فكتبو عمر87"ِإنَّ ُأمَِّتي ُأمٌَّة َمْرُحوَمٌة ُجِعَل َعَذاُبَيا ِبَ ْيِديَيا ِفي الدُّْنَيا: "قاؿ
وفد أبي إلى سميماف : عبادة حدثنا يزيد قاؿ حدثنا يحيى بف زياد قاؿ حدثني سعيد بف أبي بردة

وقاؿ لي ابف سناف حدثنا ىماـ . بف عبد الممؾ فحدثو عف أبيو عف النبي  صمى اهلل عميو وسمـ
وقاؿ لنا موسى حدثنا . قاؿ ثنا قتادة عف سعيد بف أبي بردة وعوف شيدا أبا بردة يحدث عمر بيذا

وقاؿ لنا المقرئ . حماد عف عمي بف زيد عف عمارة القرشي أنو شيد عمر حدثو أبو بردة بيذا
حدثنا سعيد قاؿ حدثني أبو القاسـ الحمصي عف عمرو بف قيس السكوني عف أبي بردة عف أبيو 
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وقاؿ محمد بف سالـ أخبرنا إسماعيؿ بف عياش عف يزيد بف . عف النبي  صمى اهلل عميو وسمـ 
وقاؿ . سعيد عف عبد الممؾ بف عمير عف أبي بردة عف أبيو سمعت النبي  صمى اهلل عميو وسمـ 

لنا عبيد اهلل بف موسى عف طمحة بف يحيى عف أبي بردة عف أبيو عف النبي  صمى اهلل عميو 
وقاؿ لي محمد بف حوشب حدثنا أبو بكر قاؿ حدثنا أبو حصيف عف أبي كنت ثـ بف زياد . وسمـ

وقاؿ لنا موسى حدثنا حماد قاؿ أخبرنا .فقاؿ عبد اهلل بف يزيد سمعت النبي  صمى اهلل عميو وسمـ
يونس عف حميد عف أبي بردة أنو خرج مف ثـ زياد أو بف زياد والحاصؿ إلى رجؿ مف أصحاب 

وقاؿ بف فضيؿ حدثنا . النبي  صمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
صدقة بف المثنى عف رياح بف الحارث عف أبي بردة بينا أنا في إمارة زياد قاؿ رجؿ مف األنصار 
كاف لوالده البغوي مع النبي  صمى اهلل عميو وسمـ  قاؿ سمعت والدي أنو سمع النبي  صمى اهلل 

وقاؿ لنا سعيد بف يحيى حدثنا أبي قاؿ حدثنا بريد عف أبي بردة عف رجؿ مف . عميو وسمـ بيذا
حدثني عبدة بف عبد اهلل قاؿ حدثنا زيد .األنصار عف أبيو عف النبي  صمى اهلل عميو وسمـ بيذا

بف الحباب قاؿ ثنا الوليد بف عيسى أبو وىب قاؿ حدثنا أبو بردة عف أبيو عف النبي  صمى اهلل 
وقاؿ ليث عف أبي بردة عف أبيو عف النبي  صمى اهلل عميو وسمـ  وقاؿ محمد بف .عميو وسمـ

سابؽ حدثنا الربيع أبو سعيد عف معاوية بف إسحاؽ عف أبي بردة سمع أباه سمع النبي صمى اهلل 
والخبر عن النبي صمى اا عميو و مم في الشفاعة وأن : قال أبو عبد اا. عميو وسمـ نحوه

 حدثني عمي قاؿ حدثنا محمد بف بشر قاؿ حدثنا .قوما يعّذبون ثم يخرجون أكثر، وأبين، وأشير
مسعر قاؿ حدثني عمي بف مدرؾ عف أبي بردة قاؿ حدثني رجؿ مف األنصار عف بعض أىمو 

 .88"ألفاظيـ مختمفة إال أف المعنى قريب: قاؿ أبو عبد اهلل. بيذا..." ىذه أمة مرحومة"يرفعو 
لة تعمّردت ذكرىا بكامميا حتى يتبيّرف لنا أف النقاد الكبار مثؿ اإلماـ  فيذه ترجمة مطوّر

البخاري رحمو اهلل ال يصدروف عمى حديث حكميـ إال بعد عممية بحث وجمع مستفيضة لطرؽ 
الحديث ورواياتو المختمفة، وما يصدر منيـ في األخير مف حكـ فيو مبني عمى اطالع واسع، 

ّـر بجميع حيثيات الرواية، وألفاظيا المختمفة، وأسانيدىا المتعددة ففي ىذه الترجمة ذكر . ومم
البخاري حديثا في أمة محمد صمى اهلل عميو وسمـ، مداره عمى أبي بردة، وبعد ما ساؽ طرقو 
المتعددة عمى ما فييا مف اختالؼ، ردّره بما ثبت واشتير وعمـ واستفاض مف شفاعة الرسوؿ 

. صمى اهلل عميو وسمـ ألمتو في اآلخرة، وأف قوما سيعذّربوف ثـ يخرجوف مف النار
مـ في الواقع وتداولو الناس  ولـ يذكر البخاري نص حديث معيف ولكف ذكر ما اشتير وعُر

فالحديث الذي روي عف أبي بردة بألفاظ مختمفة ومعنى واحد، وىو أف أمة محمد .وصار معموما
صمى اهلل عميو وسمـ تعذّرب في الدنيا بأيدييا، وال عذاب عمييا في اآلخرة، مخالؼ لما اشتير 
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واستفاض بروايات وأحداث مختمفة تثبت أف مف أمة محمد مف يدخؿ النار، وأف شفاعة محمد في 
أكثر وأبيف : الخبر في ىذا"بعض الناس مف أمتو واردة، وغيره مما عبر عنو البخاري بأف 

". وأشير
 

التعميل بعدم ال ماع : المبحث الثالث
 راويو تصريح عدـ في عمتو مدار أف حديث مف أكثر في اهلل رحمو البخاري اإلماـ بيّرف

 وتتجمّرى عنايتو بمسألة السماع بدقة ووضوح في تراجـ التاريخ الكبير إذ نجده رحمو اهلل بالسماع،
حريصا أشد الحرص عمى أف يبيف في ترجمة الرجؿ ممف سمع، ومف لقي، وعمف يروي، 

:  مستعمال في ذلؾ عبارات دقيقة وواضحة فيقوؿ في  الترجمة نفسيا
وغيرىا  ... " ويروي عن ... ورأى ...  مع: "أو يقوؿ ..." وعن...  مف  مع"... 

  .مف العبارات الدقيقة في بياف مف سمع منيـ الراوي مف بيف مف لقييـ
وقد أظير البخاري ىذا المذىب في تاريخو وجرى عميو في صحيحو وأكثر : "...قاؿ ابف حجر

منو حتى أنو ربما خرج الحديث الذي ال تعمؽ لو بالباب جممة إال ليبيف سماع راو مف شيخو 
 .89"لكونو قد أخرج لو قبؿ ذلؾ شيئا معنعنا 

فاىتمامو رحمو اهلل بسماع الراوي ممف يروي عنو كاف شديدا، وقد أعؿ أحاديث كثيرة 
: ذكرىا أثناء بعض تراجـ الكتاب لعدـ ثبوت سماع رواتيا ممف يرووف عنيـ، وأمثمة ذلؾ

عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف زيد بف عبد ربو األنصاري  ":البخاري قاؿ :المثال األول
: كيؼ رأيت األذاف قاؿ أخبرت النبي  صمى اهلل عميو وسمـ:الخزرجي عف أبيو عف جده قاؿ

فمما أذف بالؿ قدـ عبد اهلل فأمره النبي صمى اهلل . 90"أَْلِقِينَّ َعَمى ِباَلَل َفِ نَُّو َأْنَدى ِمْنَك َصْوتًا"
وقاؿ إبراىيـ بف . قالو محمد بف سعيد عف عبد السالـ بف حرب عف أبي العميس.فأقاـ عميو وسمـ

المنذر حدثنا ينعقد قاؿ حدثني محمد بف عمرو الواقفي األنصاري قاؿ حدثني محمد بف سيريف 
أراد النبي صمى اهلل عميو وسمـ في األذاف شيئا فجاء عمي : "عف محمد بف عبد اهلل بف زيد قاؿ

                                                 

 12 ابف حجر، ىدي الساري، ص 89

حديث عبد اهلل : " وقاؿ189 حديث 1/233ما جاء في بدء األذاف :  أخرجو الترمذي في كتاب الصالة،باب90
بف زيد حديث حسف صحيح،وقد روى ىذا الحديث إبراىيـ بف سعد عف محمد بف إسحاؽ أتّـر مف ىذا الحديث 

وأطوؿ وذكر فيو قصة األذاف مثنى مثنى واإلقامة مرة مرة وعبد اهلل بف زيد ىو ابف عبد ربو ويقاؿ ابف عبد رب 
وأخرجو أبو داود في ". وال نعرؼ لو عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ شيئا يصحّر إال ىذا الحديث الواحد في األذاف

بدء : ، وابف ماجة في كتاب األذاف والستة فيو، باب499 حديث 1/199كيؼ األذاف : كتاب الصالة ، باب
، وأحمد في 1187 حديث 1/185في بدء األذاف : ، والدارمي في كتاب الصالة، باب706 حديث 1/228األذاف 
  4/34المسند 
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قـ فألقو عمى بالؿ، فأذف : أريت األذاف فقاؿ: عبد اهلل بف زيد مف بني الحارث مف الخزرج فقاؿ
فيو  91"فأقاـ عمي: قاؿ. قاؿ فأقـ أنت. أنا رأيتو وأنا كنت أريد: بو بالؿ، فمما أذّرف، قاؿ عمي

 92"نظر ألنو لم يذكر  ماع بعضيم من بعض
فصرّرح رحمو اهلل بأف الحديث فيو نظر ألف ليس بيف بعض الرواة في اإلسناد تصريح 

 .بالسماع

حدثنا عبد اهلل ابف يزيد نا . صفواف بف عساؿ المرادي، لو صحبة": البخاري قاؿ:المثال الثاني
سعيد بف أبي أيوب قاؿ حدثني عبد الرحمف بف مرزوؽ عف زر بف حبيش عف صفواف بف عساؿ 

َفَتَح اُا َعزَّ َوَجلَّ َباًبا ِلمَتْوَبِة ِفي الَمْ ِرِي َعْرُضُو : "المرادي سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ
  يعرف  ماع عبد :  قاؿ أبو عبد اهلل93"َ ْبُعوَن َعاًما َ  ُيْ َمُق َحَتى َتْطُمَع الشَّْمُس ِمْن َنْحِوهِ 

 .94"الرحمن من زر
ومرة أخرى يعقب البخاري عمى الحديث بعبارة واضحة بعدـ ثبوت سماع الراوي في ىذا 

. الحديث مف شيخو الصحابي رضي اهلل عنو
ذا لـ يتبيّرف لو سماع الراوي ممف يروي عنو فإنو يتوقؼ فيو وينقؿ ذلؾ بكؿ أمانة ودقة  وا 
كما فعؿ في ترجمة محمد بف صفواف الجمحي، ذكر حديثو عف سعيد بف المسيب عف سعد قاؿ 

 يذكر لم: "قاؿ ثـ. 95"النُُّبوَّةُ  ِإ َّ  ُموَ ى ِمنْ  َىاُرونَ  ِبَمْنِزَلةِ  ِمنّْي َأْنتَ : "وسمـ عميو اهلل صمىالنبي 
 .96"  أم منو أ مع أدري  فال  عيد من  ماعا

 لـ إذا ذلؾ في والتوقؼ عنو، يروي ممف سماعو عدـ أو الراوي سماع ذكر عمى فحرصو
 عمى يدؿ ذلؾ كؿ عنو، يرووف ممف بالسماع رواتيا تصريح بعدـ كثيرة أحاديث وتعميؿ لو، يتبيف
 الصحة ثابتة األحاديث ضبط وكذا منيـ، سمع أو لقي ممف راو كؿ شيوخ ضبط في إتقانو درجة
.   إلييا التدليس أو لالنقطاع احتماؿ أي تطرؽ بعدـ

                                                 

 1873 حديث 1/587الرجؿ يؤذف ويقيـ غيره :  أخرجو البييقي في سننو في كتاب الصالة، باب91

 575 التاريخ الكبير، المجمد الخامس، الترجمة 92

-5/316في فضؿ التوبة واالستغفار وما ذكر مف رحمة اهلل لعباده :  أخرجو الترمذي في كتاب الدعوات، باب93
 حديث حسف صحيح:  وقاؿ3547 و3546 حديث 317

 2921 التاريخ الكبير، المجمد الرابع، الترجمة 94

سمعت إبراىيـ بف سعد عف أبيو : حدثنا بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عف سعد قاؿ:" في صحيح البخاري95
كتاب فضائؿ .«أما ترضى أف تكوف مني بمنزلة ىاروف مف موسى » : قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ لعمي: قاؿ

 (.7/75)مناقب عمي بف أبي طالب : الصحابة، باب
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 وىـ  الرواة مف األولى الطبقات مف بدءا كاف شيخو مف الراوي سماع بثبوت البخاري واىتماـ
 اهلل صمى النبي لقي فيمف يقوؿ حيث زمانو، وأدركوا وسمـ عميو اهلل صمى النبي عاصروا الذيف
 اهلل صمى النبي سمع "أو ،" وسمـ عميو اهلل صمى النبي صحب: "صحبتو لو وثبتت وسمـ عميو
 يثبت لـ فيمف يقوؿ ولكنو " وسمـ عميو اهلل صمى النبي صاحب "أو" صحبة لو "أو ، "وسمـ عميو
 ،"وسمـ عميو اهلل صمى النبي مف سماعو يتبيّرف لـ" :وسمـ عميو اهلل صمى النبي مف سماعو عنده
: العبارات،مثالو مف وغيرىا" صحيح سماع لو يعرؼ وال وسمـ عميو اهلل صمى النبي زماف أدرؾ"أو
 يتبّين ولم ..... 97"ِبُ مّْوِ  ِاْمرًِءا ُأوِصي: "وسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ :سالمة أبي بف خداش-"

 عف زائدة عف أسامة أبو أخبرنا حزاـ ابف موسى وقاؿ. و مم عميو اا صمى النبي من  ماعو
. 98"وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف خداش عف السممي عمي بف اهلل عبيد عف منصور

 أف كدت:فقاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي إلى رجؿ جاء:قاؿ...... ىالؿ بف اهلل عبد-"
 فُرقَررَراءَر  تُرعْرطَرى أَرنَّيَرا لَروْرالَر : "وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ فقاؿ. الصدقة مف عناؽ في أقتؿ

رِريفَر  ا المُريَراجِر تُريَرا مَر ذْر  صمى النبي من  ماعا ىالل ابن اا عبد يذكر لم :اهلل عبد أبو قاؿ. 99"أَرخَر
. 100"و مم عميو اا

 لو يعرف و  و مم عميو اا صمى النبي زمان أدرك. الجيني عكيـ بف اهلل عبد- 
 بف اهلل عبد عف ىالؿ عف سفياف أخبرنا الرزاؽ عبد حدثنا نصر بف إسحاؽ. صحيح  ماع
.  101"وسمـ عميو اهلل صمى النبي أدرؾ قد وكاف الجيني عكيـ

 ثبوت أو ثبوتو وعدـ األحاديث، تعميؿ في البخاري اإلماـ منيج في ميمة قرينة فالسماع
 .الحديث تعميؿ إلى البخاري باإلماـ يؤدّرياف وقوعو عدـ

 
الخــاتمــة 
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نودّر أف نسجؿ ما " قرائف التعميؿ عند اإلماـ البخاري " في ختاـ ىذا البحث الموسوـ بػ
: خمصنا إليو مف نتائج، نمخصيا في النقاط التالية

يعدّر اإلماـ البخاري أحد أساطيف النقد الحديثي وفرسانو، ولـ يتفوؽ فيو عمى  -1
. أقرانو فحسب بؿ حتى شيوخو أذعنوا لو فيو وسمّرموا لو باإلمامة والصدارة
أما تالمذتو ومف جاء بعده فما مف أحد منيـ خطّر خطا أو كتب كممة في 

. العمؿ إال وكاف اإلماـ البخاري مستندا ومرجعا أساسيا لو
العمة عند اإلماـ البخاري ىي كؿ خطإ صدر مف الراوي سواء كاف ثقة أـ  -2

. ضعيفا، وسواء كاف في السند أـ في المتف
التفرد والمخالفة ىما محوراف مركزياف يدور عمييما تعميؿ األحاديث  -3

 .وتصحيحيا في منيج اإلماـ البخاري

أعؿ البخاري أحاديث الضعفاء والثقات والمجاىيؿ بالتفرد ولـ يكف تفرد  -4
 .الثقة مقبوال عنده لمجرد أنو ثقة

التعميؿ بالمخالفة : أىـ قرائف التعميؿ عند اإلماـ البخاري بالمخالفة ىي -5
لمنصوص الشرعية، والتعميؿ بالمخالفة لحديث الراوي نفسو، والتعميؿ 

 .بالمخالفة لفتوى الراوي وما اشتير عنو، التعميؿ بالمخالفة لمواقع

. أعؿّر البخاري أحاديث كثيرة بعدـ ثبوت سماع رواتيا بعضيـ مف بعض -6
 

ىذه ىي أىـ النتائج التي توصمنا إلييا في ىذا البحث، ونحب أف نقترح بعض االقتراحات 
: ونوصي ببعض التوصيات لمباحثيف والميتميف بعمـو الحديث فنقوؿ

 
عمى الباحثيف في عمـو الحديث أف يتوجيوا بدراساتيـ إلى كتب األئمة المتقدميف  -1

دراؾ مكنونات ألفاظيـ وعباراتيـ في  لمحاولة اكتشاؼ مناىجيـ، وفيـ طريقتيـ، وا 
ىذا العمـ، لتجنّرب إساءة فيميا، وبالتالي انحراؼ استخداميا، مما سيترتب عميو خمط 

. كبير في الفيـ وخبط عشوائي في التطبيؽ ليا
نتاج عمؿ موسوعي ألعماؿ المتقدميف، فال يكفي لمحديث عف  -2 التوجو نحو إنجاز وا 

منيج البخاري أو غيره مف األئمة المتقدميف أف ننجز بحث ماجستير أو دكتوراه، بؿ 
يحتاج األمر إلى دراسات معمقة مستفيضة تستغرؽ وقتا أكبر مف الذي يستغرقو 

الطالب إلنياء رسالتو، وتتكاثؼ فيو جيود أوفر، وتحشد ليا األمواؿ والطاقات لتأتي 
 .بثمار أينع، وتتـ االستفادة منيا بصورة أوضح وأكبر
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 التوجو نحو العمؿ المؤسساتي في إنجاز الدراسات الحديثية، فبدؿ أف يقـو باحث  -3
واحد بدراسة مؤلؼ ضخـ مف مؤلفات أحد األئمة المتقدميف، فيبذؿ فيو وقتا طويال 
وجيدا كبيرا، وربما تممكو اليأس أحيانا، والممؿ أحيانا أخرى، والتعب، يستحسف أف 
يشترؾ في عمؿ واحد مف ىذا النوع مجموعة مف الباحثيف المقتدريف، تحت رعاية 

 .مؤسسة عممية مقتدرة

 

وأخيرا فإف ىذا جيد بشري، فما كاف في ىذا البحث مف نقص، وعيب، وخطإ، فيو مف 
أنفسنا ومف الشيطاف، نستغفر اهلل عميو، ونتوب إليو منو، وما كاف فيو مف فتح وصواب فيو مف 

. اهلل، نحمده عميو، وما توفيقنا إال باهلل، والحمد هلل ربّر العالميف 
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